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Újdonság az M+E termékpalettáján
még termelékenyebb lesz a Brother Speedio sorozat 
– megjelent a Feedio automatizálási rendszer

Európában a 2017-es EMO szakmai kiállításon debültált a Brother és az ABB közös rendszere: a 
Feedio! Ezt az automatizálási rendszert a hatékonyság és a termelékenység jegyében fejlesztették 
a Speedio gépekhez, hogy még termelékenyebbek és profi tábilisabbak legyenek a Brother 
megmunkálóközpontok.

Yosuke Tsuda a Nomura Trading – mint a 
Brother európai forgalmazója – képviseleté-
ben elmondta, hogy a Feedio mérete kom-
pakt, akárcsak a Speedio gépeké, és beállítá-
sa meglehetősen egyszerű, csakúgy, mint a 
munkadarabok cserélése. A munkadarabok 
töltése egy felső szállítószalagon keresztül 
történik, a felül elhelyezett kamera pedig 
észleli a különböző formákat. A kezelő számí-
tógépen elvégezhető minden beállítás.

A rendszer főként olyan beszállítók szá-
mára készült, akik sok előgyártmányt mun-
kálnak meg közepes méretnagyságban!

Péter Szabolcs – az M+E ügyvezető-
je – szerint a magyar piacon abszolút van 
létjogosultsága, mivel a Feedio egy kis he-
lyigényű megoldást jelent a termelékeny-
ség hatékonyságának növelésére, segítsé-
gével felgyorsul a gyártási folyamat, emberi 
erőforrás szabadul fel, és a folyamatos, fel-
ügyelet nélküli munkavégzés révén ered-
ményesebbé, költséghatékonyabbá válik a 
termelés.

„Az automatizálási kiegészítő egyszerűen 
telepíthető bármely Speedio szerszámgép-
pel, így nincs szükség hosszas installálásra. 
A programozás és a beállítások a kiforrott 
megoldásnak és a példás terméktámogatás-
nak köszönhetően gyorsan elvégezhetők, így 
hamar elérhető a felügyelet nélküli automa-
tizált termelés!

Már számos érdeklődő ügyfél van, akik a 
előzetes hírek alapján megfelelőnek tartaná-
nak egy ilyen rendszert a gyártás optimalizá-
lásra.”

INNOVÁCIÓ

Feedio automatizáló rendszer: robottal
és szállítószalagokkal 

Applikációval 
akár mobil-
telefonról 
irányítható!

Feedio az R650X1 Speedio 
megmunkálóközponttal

A Feedio akár két gépet is képes kiszolgálni!

www.eszterga.hu

http://www.eszterga.hu


Komplett lézeres bérvágás 
szolgáltatás egy géppel
HSG G3015E-T60 fi ber lézervágó síklemez és cső vágáshoz 

A HSG G3015E lézervágó berendezés széleskörű lehetőséget ad a lézeres bérvágással foglalkozó 
vállalkozás kezébe. Egy géppel lehetséges síklemez, zártszelvény és cső vágás, valamint lézerforrás 
teljesítménytől függően tág alapanyag fajta és anyagvastagság határokkal. 

A gép alapját az a G3015A típus alkotja, amely 
legkiforrottabb és legnépszerűbb a gyár kíná-
latában. Ehhez integráltak egy T60 típusú for-
gatóegységet ami cső és zártszelvény anya-
gok forgatását végzi maximum 6500mm 
hosszúságig. 2017-től a forgatóegység tok-
mány rendszere továbbfejlesztésre került. Az 
új rendszer már zártszelvény esetén 100x100 
mm helyett maximum 150x150 mm, míg cső 
esetén 150 mm helyett maximum 219 mm 
befogatására alkalmas. 

A G3015E-T60 olyan KKV-k részére al-
kalmas, akik 2D bérvágással számtalan 
fajtájú alapanyagot szeretnének megmun-
kálni a lehető legkisebb beruházással. Sík-
lemez, cső és zártszelvény szögletes vagy 
más egyedi profi llal, illetve alapanyagban 
acélok, alumínium vagy réz vágható. A be-
ruházás költségét tekintve, a G3015E-T60 
50 M Ft-tól érhető el. A hazai forgalmazó által 
minden esetben „full service” jár az eladáshoz: 
Igényfelmérés, ajánlattétel, logisztikai felada-
tok és telepítés, valamint teljeskörű hardware/
szoftver oktatás. A vásárlás utáni szerviz és 
support is a magyar forgalmazó által történik. 

A LÉZERFORRÁS

Ahogy az összes ipari HSG fémvágó lézer-
re jellemző, ez a típus is fi ber lézerforrást 

tartalmaz, amely gazdaságosabb és pre-
cízebb vágást eredményez a CO2 lézervá-
gókhoz viszonyítva. A lézerforrást a HSG 
hivatalos stratégiai partnere és a világ egyik 
vezető fi ber lézerforrást gyártó vállalata az 
IPG szállítja. A hibrid gép esetén 4 kW-ig 
választható ki a gép rendelésekor az ügy-
fél számára legoptimálisabb teljesítmény/
ár arányú lézerforrás. Szerkezeti acél ese-
tén már 1 kW alkalmas produktívan 6 mm, 
vagy maximálisan 12 mm vágására. A fi ber 
technológia kompakt, szinte karbantartás 

mentes és az IPG lézerforrások élettartama 
több mint 100 000 óra.

FELÉPÍTMÉNY, BIZTONSÁG

A gép alapfelszereltségben részben burkolt 
kialakítású, de megfelel a MSZ EN 60825-1 
lézergyártmányokra vonatkozó követelmé-
nyeknek. Szükség esetén, felár ellenében 
viszont választható komplett burkolat.

MŰSZAKI TARTALOM

A HSG fi ber lézergépek magas színvo-
nalú műszaki tartalmát csúcsminőségű 
alkatrészek biztosítják. A kínai gyárban 
tulajdonképpen csak a vágóasztal és a váz 
kerül gyártásra, minden fontosabb főda-
rab és alkatrész ismert nagy márkáktól 
érkeznek: 
•  CNC meghajtás: Direkt hajtás szervo mo-

torokkal. A fogasléces direkthajtás német 
Wittenstein Alpha, a motorok japán Pana-
sonic vagy Sanyo Denki.

•  Lézerforrás: A fi ber lézervágók „lelke” és 
a gép költségének legnagyobb részét ki-
tevő alkatrésze a fi ber lézerforrás. A HSG 

INNOVÁCIÓ > MŰSZAKI FEJLESZTÉS > MEGMUNKÁLÁS > SZERSZÁMTECHNOLÓGIA > ROBOTTECHNOLÓGIA > HAJTÁSTECHNIKA > ELEKTROTECHNIKA

4
ProdEngineer

INNOVÁCIÓ



gépeknél ez a német IPG, mely garancia a 
minőségre és élettartamra. 

•  Lézerfej: 2 kW alatt HSG gyártmány, 2 kW 
és felette Precitec Procutter (német gyárt-
mány). A kapacitív távolságkövető alapve-
tő tulajdonság, az auto-fókusz pedig 2 kW 
felett alapfelszereltség, alatta feláras opció.

•  Egyéb alkatrészek: Gázköri pneumatikus 
alkatrészek Bosch Rexroth és SMC, az 
elektronika pedig Schneider és Omron. 

•  Vágóasztal: 600 C°-on hőkezelt, 4 lépés-
ben feszültség mentesített precíz asz-
tal 20 évre garantálva a pontosságot. A 
G3015E-T60 asztalváltóval rendelkezik. A 
2db 3000x1500 mm-es asztal váltás ideje 
csupán 15 mp.

SZOFTVER

A gép ára CypCut szoftvert alapból tar-
talmaz. Ipari, professzionális vágószoftver 
számtalan okos funkcióval, de könnyen át-
látható és megtanulható, felhasználóbarát 
felülettel. A lézeres fémvágásnál jól ismert 
alap funkciókat tartalmazza a szoftver (mik-
ro perforálás, belépő-kilépő vágás, vágás-
nyom off szet... stb.), ezen felül nesting funk-
ciót is kap a felhasználó. A nesting funkció 
különböző választható algoritmusok alap-
ján, optimális alapanyag kihasználást ered-
ményez a beimportált rajzok automatikus 
forgatásával, elrendezésével. 
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www.hsglaser.hu

Hazai forgalmazás és szerviz
Signdepot Europe Kft., 5100 Jászberény, Alkotás u. 4. 
+36 57 506 510, info@signdepot.eu 
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CNC gépek pontossága
Az utóbbi évtizedekben a CNC gépgyártók között egyre kiélezettebb a verseny: egyre többfajta, különböző 
gyártmányú gép lát napvilágot, ennek demonstrálására elég, ha csak a távol keleti régióra gondolunk.

Legyen szó akár megmunkáló központról, szikraforgácsolóról, 
vagy köszörűről, mindig kardinális kérdés, hogy az adott gép mi-
lyen pontossággal tud dolgozni. Az alábbiakban áttekinthetjük, 
hogy mitől is lesz olyan pontos - illetve pontatlan – az adott szer-
számgép.

A pontosságra legnagyobb hatással a gép felépítése, a gép 
geometriája van. Például egy keskeny vezetősínen vezetett keresz-
tasztalos gép esetén a szélső pozíciókban asztal lógása több század, 
akár tized milliméter is lehet. A munkaasztal stabil alátámasztása és 
a szélesebb vezetősínek alkalmazása jobb eredményhez vezet. Ha 
az adott tengelyen a megmunkáló fej végzi a mozgást (pl. Gantry 
típusú gépek), akkor pedig az oszlop felépítmény merevsége hatá-
rozza meg a pontosságot. A pozícionálási pontosság továbbá nagy-

ban függ a gép tengelyeinek merőlegességétől. A legtöbb szer-
számgépben az X/Y/Z tengelyek ortogonális koordinátarendszert 
alkotnak, amelyben elméletileg mindegyik tengely derékszöget zár 
be a másik kettővel. A valóságban természetesen ez nem igaz. Ha 
például az X/Y merőlegességi hiba 0.05 mm/m, akkor egy 400 mm-
es mozgású gép pozícionálási hibája meghaladhatja a 0.02 mm-t a 
munkatér egyes pontjain. Ez a hiba viszont a gép szintezésével, vagy 
főorsó oszlop beállításával nagymértékben javítható, akár teljesen 
meg is szüntethető. Amennyiben ez mégsem lehetséges (például 
alapvetően gyenge gépgeometria miatt), akkor is ott van szoftveres 
kompenzáció lehetősége. Ugyanis az előbb említett hiba egy rend-
szeres hiba, amelyet a modern vezérlések egy beépített kompen-
zációs táblázat segítségével orvosolni tudnak. A Z tengely X/Y síkra 

való merőlegessége pedig a megmunkáló központoknál mé-
lyebb furatok készítésénél, vagy nagy szerszámokkal történő 

síkmarásnál is hibát okozhat (ferde furat, lépcsős 
felület). Ott van továbbá a tengelyre me-

rőleges mozgásból származó hiba, 
valamint az egyenesség. Az 
egyenesség a fenti kompenzá-
cióval szintén kiszűrhető, a ten-
gelyre merőleges mozgás hiba 
azonban legtöbbször rend-
szertelen, így együtt kell élni 
vele. Ez azért fordul elő, mert 
az adott tengely vezetőszánja 
és a mozgórész illesztése nem 
tökéletes, így a mozgás irá-
nyával merőlegesen lötyögés 
léphet fel. Itt legfeljebb az 2-3 
mikrométeres hiba a jellemző.

A golyós orsós gépeken 
levő hajtásrendszer indirekt, 
ezért a pontatlansághoz hoz-
zájárulnak az orsóban található 
mechanikus alkatrészek hibái, 
lötyögése is, melyek leginkább 
irányváltáskor jelentkeznek, 
ez a holtjáték. Ez azonban 
szintén kiküszöbölhető, vagy 
nagymértékben csökkenthető 
előfeszített orsóval, vagy akár 
szoftveresen is. A lineáris haj-
tásrendszerekben ez a hiba 
nem jelentkezik. 

Zárt hurkos pozíció visz-
szacsatolás esetén azt gondol-
hatnánk, hogy ha vezérlés azt 
mondja, hogy a tengely ott 
van az adott pozícióban, akkor 
ott is van. Sajnos ez sem igaz. 

MŰSZAKI FEJLESZTÉS
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A visszacsatolásról gondoskodó mérőlécek is – melyek sok esetben 
lehetővé teszik a 0.0001 mm programozott elmozdulást – hibázhat-
nak. Ha megnézzük ezeknek az adatlapját, láthatjuk, hogy az ismétlési 
pontosságuk 1-2 mikrométer körüli is lehet. Természetesen ez nem 
nagy hiba, de hozzájárul az összképhez. A szervo hajtásmodulok hi-
bája is rontja a gépünk pontosságát. Ugyanis sok gép felépítésből 
fakadóan különböző tömegű az X és az Y tengely, amely a legpon-
tosabb szervoparaméterek beállítása ellenére kismértékben eltérő 
pozícionálási gyorsaságot eredményez. Így a programozott pályán 
– amennyiben szimultán legalább 2 tengelyes mozgást tartalmaz – 
torzulás lép fel, amely a két vagy több szervo egymáshoz viszonyított 
gyorsaságának a különbségéből fakad.

Az imént felsoroltak csak a legnagyobb hibaforrások, amelyek 
direkt mérésekkel felderíthetők. Megmunkálás folyamán még több 
tényező befolyásolja a megmunkált darab minőségét. Ez azonban 
már nem a gép, hanem a technológia velejárója. Ahogyan mondani 
szokták, az már más tészta…

SZERSZÁMGYÁRTÁS,
PRÉSTECHNIKA

LEMEZALAKÍTÓ SZERSZÁMOK
TERVEZÉSE, GYÁRTÁSA.

SAJTOLT, HAJLÍTOTT, MÉLYHÚZOTT
LEMEZALKATRÉSZEK, FÉMTÖMEGCIKKEK

GYÁRTÁSA HAGYOMÁNYOS, ILLETVE
BIHLER ÉS HAULIK ROSS GYORSPRÉSEKEN,

SZERELÉSSEL, FELÜLETKEZELÉSSEL EGYÜTT IS.

VALAMINT HAGYOMÁNYOS
ÉS PRECÍZIÓS 4-5 TENGELYES GÉPEKEN 

CNC-FORGÁCSOLÁS.

TOOLTECHNIK Szerszám- és Készülékgyártó Kft.
Telefon: 77/495-137, 595-300, Fax: 77/595-302,

E-mail: tooltechnik@tooltechnik.hu, Web: www.tooltechnik.hu

MŰSZAKI FEJLESZTÉS

A VILÁG VEZETŐ
LAKKOZÁSTECNIKAI
IPARI VÁSÁRA

2018. ÁPRILIS 17-20.
KARLSRUHE, NÉMETORSZÁG

www.paintexpo.de/hu

http://www.paintexpo.de/hu
http://www.ichungary.hu
mailto:tooltechnik@tooltechnik.hu
http://www.tooltechnik.hu
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„A folyamatbiztonság és -stabilitás kiemelkedő fontosságú a me-
netesztergálási műveletekben az elsőre tökéletesen megmun-
kált menetek érdekében”, mondta el Hampus Olsson, a Sandvik 
Coromant menetesztergálási termékmenedzsere. „Ezért rendelke-
zik a CoroThread 266 a nagy pontosságú hűtőközeg-hozzávezetés 
mellett a saját fejlesztésű iLock csatlakozóval a szerszámtartó és a 
lapka között, amely megakadályozza a lapka forgácsolóerők miat-

ti mikroelmozdulását a fészekben. Amellett, hogy jól használható 
az olyan alkalmazásokban, ahol elkerülhetetlen a nagy kinyúlás, a 
speciális csillapított Silent Tools™ csatlakozóelemek bevált módszert 
jelentenek a rezgések csökkentésére és a pontosság fenntartására.”

Külső és belső menetesztergáláshoz is ideális, speciális minősé-
gekkel és geometriákkal rendelkező lapkamenetprofi lok széles körű 
standard választéka áll rendelkezésre. Tailor Made kínálat áll rendel-
kezésre a menetprofi l-választék bővítéséhez.

 A nagy pontosságú hűtőközeg-hozzávezetéssel rendelkező 
szerszámtartók közé tartozik a Coromant Capto® C3, C4, C5 és C6 
(16 mm-es lapkákhoz), valamint a QS™ szárak 20x20 és 25x25 mm-
es méretekben (16–22 mm-es lapkákkal). A belső menetesztergálás 
esetében a minimálisan szükséges furatátmérő 20 mm (0,790 col).

A nagy pontosságú
hűtőközeg-hozzávezetés
segít felgyorsítani a menetesztergálási műveleteket
A felső és alsó hűtőközeg-hozzávezetés 
egyedi menetesztergálási megoldást biztosít

www.sandvik.coromant.com

A Sandvik Coromant CoroThread® 266 menetesztergáló szerszáma 2018. március 1-től lesz elérhető nagy 
pontosságú hűtőközeg-hozzávezetéssel a folyamatbiztonság javítása és a hatékonyság maximalizálása 
érdekében. A felső hűtőközeg-hozzávezetés javítja a forgácsképződést a biztonságosabb megmunkálás 
érdekében, az alsó hűtőközeg-hozzávezetés pedig szabályozza a hőmérsékletet a hosszú és kiszámítható 
éltartam érdekében. A nagy pontosságú hűtőközeg-hozzávezetés emellett előnyösen befolyásolja 
felületi minőséget, így elősegíti a kiváló minőségű menetek létrehozását.

MEGMUNKÁLÁS

http://www.sandvik.coromant.com
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A KOHLER a PEAK PERFORMER
munkadarab egyengetőgéppel a csúcsra tör

A hengergörgős egyengető gépek új generációja 50%-kal vastagabb lemezanyagok 
megmunkálására képes.

A KOHLER technikailag tovább fejlesztette a már jól bevált Peak 
Performer precíziós hengergörgős lemezegyengető berendezését, 
hogy jelentősen növelje a megmunkálhatósági tartományt. Azonos 
folyáshatárú alapanyagok esetén a Peak Perfomer gép akár 50% -kal 
vastagabb lemezek egyengetésre képes az ismert pontossággal, 
ami a piac csúcsára pozicionálja a berendezést.

Az ipari fémmegmunkálás területén az egyengető berendezé-
sek gyártására szakosodott egyik piacvezető vállalata, a németor-
szági Fekete-erdő területén működő KOHLER Maschinenbau GmbH 
kiemelten ügyfélközpontú innovációival segíti vásárlóit. A KOHLER 
bemutatja a továbbfejlesztett sorozatgyártású Peak Performer pre-
cíziós hengergörgős lemezegyengető berendezést, amely 50% -kal 
vastagabb lemezanyagok megmunkálására is képes. A megnövelt 
megmunkálhatósági tartomány mellett a berendezés új generáci-
ója a megfordítható egyengető hengerekkel – ami egy újdonság 
a piacon - valamint a továbbfejlesztett, új koncepciójú meghajtás-
sal rendelkezik. A bevált és költséghatékony GAP Control az elekt-
romechanikus egyengetési hézag szabályozás és az intelligens 4 
pontos túlterhelésvédelmi rendszerhez a Peak Performer precíziós 
hengergörgős lemezegyengető berendezését maximális pontossá-
got és hatékonyságot nyújt a fémlemezek feldolgozásához.

HOSSZABB ÉLETTARTAMÚ MEGFORDÍTHATÓ 
EGYENGETŐHENGEREK

Az a tény, hogy az új generációs Peak Performer egyengetőhenge-
rek megfordíthatóak, meghosszabbítja élettartamukat, különösen 
olyan helyzetekben, amikor a viszonylag nagy munkaszélességű 
gépre kisebb szélességű munkadarabokat helyeznek fel, ilyenkor a 
görgők egyik oldalára lényegesen nagyobb terhelés jut. A KOHLER 
mérnöki fejlesztéseinek köszönhetően - képesek voltak meghosz-
szabbítani a hengerek élettartamát úgy, hogy a támasztóhengere-
ket egy meghatározott elrendezésben helyezték el, hogy az egyen-
gető görgőkre kifejtett pontterhelés a megfordítás után eltolodik. 

A rendszer által generált adatok áttekintést nyújtanak a kumu-
lált terheléseloszlásról a gép teljes megmunkálási szélességében. 
A berendezés bal és jobb oldalának összehasonlításával a gépke-
zelők megállapíthatják az egyengető görgőkön keletkező terhelést. 
Szükség esetén a görgőket megfordítják és meghosszabbíthatják az 
élettartamukat azzal, hogy mindegyik oldalt azonos ciklusszámmal 
használják.

AZ ÚJ CSOPORTOS HAJTÁS CSÖKKENTI A KOPÁST 
ÉS JELENTŐSEN MEGNÖVELI A MEGMUNKÁLHATÓ 
KERESZTMETSZETET

A KOHLER optimalizálta a meghajtás koncepcióját a Peak Performer 
80P és ennél nagyobb gépek esetén. A hagyományos elrendezés-
ben, a meghajtást egyetlen motor végzi. A fejlesztésnek köszön-

hetően több hajtómű és motor biztosít közvetlen meghajtást az 
egyengető görgőknek.

Ez az új hajtás rendszer csökkenti az egyengető görgők meg-
csúszását az egyengetendő munkadarab felületén, így kiméli a 
munkadarab felületét. Összeségében a gép általános mechanikai 
terhelése csökken, kisebb kopást és bizonyíthatóan magasabb 
energiahatékonyságot eredményez a hajtásláncban. Ennek hatá-
sára a megmunkálhatósági tartomány jelentősen megnövekedett, 
különös fi gyelemmel a szélesebb lemeztáblákra. Így a Peak Perfor-
mer 80P berendezés képes 14 mm vastagságig S355 minőségű 
acéllemez egyengetésére 1500 mm szélességben.

AZ EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG MEGGYORSÍTJA 
A PONTOS BEÁLLÍTÁST

Az új Peak Performer generációnál széria a többfunkciós 10,1” –os 
érintőképernyő, aminek a felbontása 1024 x 600 pixel (opció 15,6”-
os képernyő, 1368 x 768 pixellel) és a tükröződésmentessége je-
lentősen javítja az olvashatóságot. A KOHLER egyszerűbbé tette a 
berendezés kezelését egy felhasználóbarát felület alkalmazásával, 
amely a szükséges beviteli adatok alapján a kívánt beállítások gyors 
hozzáférését biztosítja.

Az „Expert Calculation System” megkönnyíti és felgyorsítja az 
egyengetőgép anyag-specifi kus beállításait. A felhasználóbarát 
vezérlőrendszer lehetővé teszi a dolgozó számára, hogy bizonyos 
beállításokat el tud tárolni a berendezés memóriájába. A tárolt 
beállításokat szükség esetén újra installálhatja a berendezésre. A 
rendszer automatikusan menti a legfrissebb beállításokat is, ez-
által olyan előzményeket hoz létre, amelyek a későbbiekben elér-
hetőek, ha további optimalizálásra – beállításra lesz szükség. Op-
cionális kiegészítésként a KOHLER olyan vonalkód-szkennert kínál 

 A Peak Performer a legmodernebb precíziós hengergörgős 
lemezegyengető berendezés 

MEGMUNKÁLÁS
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vásárlóinak, amely azonosítani tudja a megmunkálandó alkatrésze-
ket, felhasználva például a munkalapokra nyomtatott vonalkódokat. 
A Peak Performer automatikusan behívja a kapcsolódó egyengetési 
paraméter beállításokat, és ennek megfelelően állítja be a berende-
zés egyengető hengereit.

TÁVDIAGNOSZTIKAI HÁLÓZATI KAPCSOLAT 
ÉS ÁLLAPOTINFORMÁCIÓK LEKÉRDEZÉSE 
IP HÁLÓZATON KERESZTÜL

Az újonnan kifejlesztett felhasználói felület egy meghatározott cso-
portoknak, például a vállalat szakmai vezetőinek vagy termelésirá-
nyítási szakembereinek, mérnökeinek kínál egy lehetőséget, hogy 
bármikor hozzáférhetnek a Peak Performer gépre vonatkozó állapo-
tadatokhoz. Ez lehetővé teszi számukra, hogy működési adatokat, 
technikai paramétereket vagy információkat szerezzenek a gép 
használatával kapcsolatban, vagy hogy ellenőrizzék, hogy bizonyos 
terhelési adatok milyen gyakorisággal fordultak elő egy adott idő-
szakban.

KIVITELI OPCIÓ: BILLENTHETŐ KIMENETI TÁRGYASZTAL

A Peak Performer bemeneti és kimeneti tárgyasztalainak burkolása 
csúszós fémlemezekkel vannak burkolva, hogy a munkadarab köny-
nyen a gépbe becsúsztatható illetve kivehető legyen. Egy új opció 
érhető el a 35°- ig dönthető kimeneti tárgyasztal, amely leegyszerűsíti 
az alkatrészkezelést, például amikor nagy mennyiségben kell mun-
kadarabokat egyengetni. A megmunkálás után a kiegyengetett mun-
kadarabok a kívánt dőlésszögben beállított tárgyasztalról közvetlenül 
a szállító konténerbe csúsznak. Alternatív megoldásként megajánlha-
tó még pl. görgő pályák, szállítószalagok és forgató asztal is.

GAP CONTROL - ELEKTROMECHANIKUS EGYENGETÉSI 
HÉZAG SZABÁLYOZÁS HIDRAULIKA NÉLKÜL

A GAP Control egy KOHLER által kifejlesztett és szabadalmaztatott 
elektromechanikus egyengetési hézagszabályozó rendszer, amely 
szükségtelenné teszi a Peak Performer precíziós hengergörgős 
lemezegyengető berendezésben a hidraulikus komponensek 

Gyorsan állíthatja be a szükséges beállításokat a többfunkciós 
érintőképernyővel és az ergonomikus felhasználói felület segítségével

Az egyengetés minőség kiértékelése

A Peak Performer precíziós hengergörgős lemezegyengető berendezés 
a vastag acéllemezeket is nagy pontossággal munkálja meg

Könnyű kezelhetőség, hatékony - egyszerű tisztítás, 
gyors karbantartás

MEGMUNKÁLÁS
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Peak Performance Levelling Machines

PEAK PERFORMER: 
LEMEZ EGYENGETÉS AKÁR 50%-KAL  
NAGYOBB TELJESÍTMÉNNYEL
Ismerje meg a legújabb lemezegyengető gépeinket, amelyek akár 50%-kal vastagabb 
lemezeket is igen nagy pontosággal egyengetnek azonos folyáshatárú anyag esetén, ezzel 
jelentősen nagyobb teljesítményűek, mint a piacon elérhető más gépek.

Mit nyújt Önnek még a PEAK PERFORMER egyengető gép:
 — Aktív túlterhelés elleni védelem a gép 4 pontján a mechanikai sérülések elkerülésére
 — Kihúzható szerszámcserélő rendszer az egyszerű karbantartásért és tisztításért
 — Nagyméretű, felhasználóbarát érintőképernyő a könnyű és gyors kezeléshez

 
Üdvözöljük az egyengetés szakértőinek világában!

 
www.kohler-germany.com

alkalmazását. Az elektromos energia mechanikai úton történő köz-
vetlen átadásával - a hidraulikus rendszereknél általában fellépő 
és azokkal szorosan összefüggő veszteségek nélkül működik – így 
növelve a berendezés költséghatékonyságát, nem beszélve annak 
teljesítményéről és pontosságáról. 

Az alkalmazástól függően a GAP Control beépített deaktiválá-
si funkciója, lehetővé teszi az optimalizált terhelésszabályzást és a 
hatékony energiafogyasztást. Az egyengetőhengerek meghajtó-
motorjai üresjáratban minimális energiát használnak fel. Összessé-
gében az alacsonyabb energiafogyasztás azt jelenti, hogy jelentős 
költségmegtakarítást lehet elérni a hidraulikus rendszerű egyen-
gető gépekhez képest. Továbbá csökken a karbantartási igény és a 
rendszerben nincs veszélyes hulladék: olaj és zsír.

A GAP-Control energiatakarékos és csendes működtetői a súr-
lódás által optimalizált 4 darab ékrendszeren keresztül szabályoz-
zák az egyengetési rést, és rezgések nélkül állandóan tartják azt. A 
rendszer nagy merevsége és erő-elmozdulási aránya lehetővé teszi 
az összenyomhatatlan és nagy pontosságú szabályozást - még na-
gyon eltérő és nagy terhelés esetén is. A változó keresztmetszetű és 
nagy szilárdságú bonyolult egyengetési feladatok esetén például a 
Peak Performer 80P akár 25 mm-es anyagvastagságig is megbízha-
tóan, legmagasabb minőségi szinten egyenget. A gép magas hő-
mérsékleti stabilitása rendkívüli pontosságot biztosít.

A TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM MEGAKADÁLYOZZA 
A SELEJT KÉPZŐDÉSÉT ÉS A BERENDEZÉS KÁROSODÁSÁT

A Peak Performer fejlesztésénél cél volt a berendezés hatékonysá-
gának és a gazdasásgosságának növelése, ami működés közben 
minimálisra csökkenti a mechanikai károsodást és ezáltal csökken-
ti a selejt képződését.

Az alkatrész-egyengető gép intelligens 4-pontos túlterhelés-
védelme másodpercek alatt reagál a terhelés változására, és biz-
tosítja, hogy a hengerszék,, a hengerek és a motorok megfelelően 
védettek legyenek. Ha a megadott normál terhelés túllépésre ke-
rül, akkor a rendszer módosítja a képlékeny alakváltozás szintjét, 
és így megakadályozza a selejt keletkezését. Ha túlterhelés lép fel 
a berendezésben, a gép azonnal leáll, és a görgősort automatiku-
san szétnyitja. Így a terhelés folyamatos és közvetlen érzékelése 
biztonságosabb és személyfüggetlen felügyelet biztosít a beren-
dezésen.

Tökéletes egyengetési minőség még összetett geometriájú 
munkadarabok esetén is Tökéletes egyengetés a perforált lemezeknél is

pp.kohler-germany.com
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A lehetetlen elérhető az új
DIXI 7343 C-TOP keményfém szerszámmal

A svájci DIXI Polytool keményfém szerszámgyártó cég erőteljesen a hozzáadott értéket 
képviselő piacok felé orientálódik, igyekszik teljesíteni az ügyfelek legösszetettebb kéréseit. 
Ezért folyamatosan új megoldásokat fejleszt ki, amelyek megoldják ezeket a kihívásokkal járó 
megmunkálási igényeket, különösen a titánötvözetek esetében.

Ennek a különleges anyagnak nagyon sok jó tulajdonsága van, ami 
miatt sokféle iparágban elterjedt. Sűrűsége az acél 60%-a, és kiváló 
mechanikai tulajdonságait széles hőmérsékleti skálán is megtartja. 
Korrózióállósága kivételes. Speciális jellemzői miatt számos terüle-
ten használják: orvosi protézis készítésnél, repülőgép gyártásban, 
hadi iparban, vegyi iparban, óraiparban...

Az alapanyag gyártása költséges és bonyolult, különösen a 
megmunkálási folyamat során. A magas kémiai affi  nitás és az ala-
csony termikus vezetőképesség miatti tapadás és szabálytalan ko-
pás okoz gondot.

Magas szívósságának köszönhetően a forgácsolóél kopása sor-
jásodást és felületminőség romlást eredményez. Ezeknek a problé-
máknak a kiküszöbölése érdekében a DIXI Polytool kétféle modellt 
fejlesztett ki: DIXI 7342, 2 éllel és DIXI 7343 3 éllel. Mivel nehéz meg-
munkálni a titánötvözeteket és a rozsdamentes acélokat, ezért 
szükség van a nagyon éles vágóélekre a megmunkálásnál. Annak 
érdekében, hogy hatékonyabb legyen a DIXI Polytool módosította 
a forgácsolási paramétereket azért, hogy optimális kompromisszu-
mot érjen el a vágóél élessége és a kopásállóság között. Az újonnan 
kifejlesztett geometria és az optimalizált keményfém minőségnek 
köszönhetően a vágóél kopása erősen csökkent, ami lehetővé teszi 
a fokozott termelékenységet és megmunkálási minőséget.

Az ugyanazon piacokon (óragyártás, orvosi protézis) a titánöt-
vözetek kiegészítésként az ausztenites rozsdamentes acélokat is 
használják, mivel alacsonyabb hővezető képességgel rendelkez-
nek, mint az acél, emellett magas korrózióállóságot és magas 
szívósságot is biztosítanak. Megmunkáláskor azonban kétszer 
nagyobb forgácsolási teljesítmény szükséges a titánötvözetekhez 
képest. Ezek a tulajdonságok a szerszám gyors kopását és akár tö-
rését is eredményezhetik.

Ezeknek az anyagoknak a megmunkálásához a fent említett 
C-Top bevonatos simítómarók különösen alkalmasak és magasabb 
megmunkálási értékeket tesznek lehetővé, különösen a mikro meg-
munkálásoknál. Például az ausztenites rozsdamentes acél 1.4435-
ben 0,8 mm-es Ø 0,5 mm-es kontúrmarási művelet lehetetlen volt 
a mai napig. Ezt lehetővé tette a DIXI 7343 C-TOP új simítómarója 
tizenötszörösére növelve az éltartamot (lásd a 4. ábrát).

A forgácskihordó horony geomertiája a 7342 és 7343-nál

1. ábra: egy hagyományos 
szerszám élkopása 15 perces 
megmunkálás után titánötvözetben

2. ábra: 2 órás megmunkálás 
utáni élkopás titánötvözetben 
a DIXI 7342 új szerszámával
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Az ilyen extrém terhelést csak egy optimalizált magméret tudja 
sokáig kibírni. A DIXI Polytool ideális kompromisszumot keresett a 
maró magja és a forgácskamra között. A mag megnövekedése ja-
vítja a szerszám merevségét és ellenállását, ugyanakkor csökkenti a 
forgács eltávozásának a helyét. Ezért a forgácskamrát át kellett ala-
kítani (lásd 3. ábra).

A 3 élű szerszám különböző hélixszögekből áll annak érdeké-
ben, hogy a megmunkálás közben minél kisebb legyen a rezgés 
képződés. A különböző hélixszögek különböző forgácsolási erőket 
indítanak el minden egyes fognál, megszakítva a rezgés ismétlését. 
A klasszikus simítómaróknál minden egyes él a kritikus szintre növeli 
a rezgéseket.

A DIXI 7342 2 élű simítómarói Ø 0,10 mm-től Ø 12 mm-ig 
bevonat nélkül vagy C-TOP bevonattal kapható. A DIXI 7343 ter-
mékcsalád Ø 0,30 mm-tól Ø 16 mm-ig bevonat nélkül vagy C-TOP 
bevonattal található meg a legújabb 2018-as DIXI Polytool kata-
lógusunkban. A fent említett szerszámok a tavaszi akciónkban is 
megtalálhatók.

A bevonat esetében a DIXI Polytool a legmodernebb techno-
lógiai fejlesztéseket választotta ki, amelyek lehetővé teszik a sima 
bevonatot és a rendkívüli tapadást. A szilícium alapú készítmény, 
valamint a C-TOP speciális szerkezete lehetővé teszi a 3300 Hv0.05 
feletti keménység és az 1000 ° C-ot meghaladó hőmérséklet al-
kalmazását. Ezért a kopás és az oxidáció ellenállása maximális. A 
belső szerszámtesztek során a DIXI Polytool K + F részlege meg-
erősítette, hogy a bevonatok kiváló forgácsolási teljesítmény-
nyel rendelkeznek. Valóban a kopás 50%-kal csökkent 12,5m 
megmunkálás után. Egyéb anyagok esetében, mint például a szer-
számacélok, kobalt króm vagy nikkel ötvözetek tesztelése során is 

hasonló jó eredményeket értek el. Megemlíthetjük az ólmozatlan 
sárgaréz megnövekedett használatát is, ami jelentősen befolyásol-
ja a megmunkálási folyamatokat. A bevonat nélküli DIXI 7342-nek 
köszönhetően a termelékenység és a szerszám élettartama erő-
teljesen javult a klasszikus simítómarókéhoz képest. Ezzel a 2 ter-
mékcsaláddal új megmunkálási lehetőségeket tudunk kielégíteni 
a legigényesebb piacokon, például orvosi, műszer vagy mikro 
mechanika gyártásban.  

Papp Róbert mérnök, műszaki tanácsadó, Helvét Kft.

Győződjön meg róla, és kövessen minket a YouTube-on
DIXI 7342  https://www.youtube.com/watch?v=iPhyEtUp_UI
DIXI 7343  https://www.youtube.com/watch?v=7X-NYn_fvVU

www.helvet.hu

5. ábra: C-TOP bevonat 12,5 m 
megmunkálás után 1,4435

6. ábra: AlCr bevonat 12,5 m 
megmunkálás után 1.4435

https://www.youtube.com/watch?v=iPhyEtUp_UI
https://www.youtube.com/watch?v=7X-NYn_fvVU
http://www.helvet.hu
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Költséghatékony belső szállítmányozás!
Bővíti hazai hálózatát az együttműködő mobil robotok 
piacvezetője 

Komolyan növekszik itthon is a kereslet az együttműködő robotok iránt. Nem meglepő tehát, hogy 
bővíti hazai hálózatát az együttműködő mobil robotok piacvezetője is, a dán Mobile Industrial 
Robots (MiR). Új partnere a B&O Engineering Kft., amely több évtizedes szakértelemmel a háta 
mögött nyújt segítséget ipari automatizálásban a hazai cégeknek. A B&O Engineering Kft. így 
a MiR megoldások első magyar forgalmazójának, a RONIX-AUTOMATIKA Kft.-nek nyomába lép.

KOLLABORATÍV ROBOTOKRA SPECIALIZÁLÓDTAK

A tavalyi évben fennállásának 10. évét ünneplő B&O Engineering 
Kft. ügyvezetője, Borsos Balázs úgy véli, hogy komoly lehetőségek 
rejlenek a mobil robotokban, és a jövőben meghatározó szerepet 
fognak betölteni a vállalatok intralogisztikai folyamataiban is. Bátran 
bízhatunk a szavában, hiszen az általa sikeresen vezetett vállalat ott-
honosan mozog a legmodernebb, ipari automatizálásra fókuszáló 
megoldásokban; robottechnikára, kollaboratív robotokra specializá-
lódtak, komplett gyártósorok tervezésében is részt vesznek. Szakér-
telmüket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy árbevételük a tavalyi 
évben elérte a 1,2 milliárd forintot, és olyan partnerekkel dolgoznak 
együtt, mint a Denso, az Audi Hungária Zrt. vagy a Flex. Most a Mo-
bile Industrial Robots mellett tették le a voksukat.

KEVESEN ISMERIK FEL EGYELŐRE A LEHETŐSÉGET,
PEDIG NAGY BENNÜK A POTENCIÁL

Magyarországon - méretéhez képest – sok robot eladás történik, a 
megrendelések jellemzően nagy, multinacionális vállalatoktól ér-
keznek. Általánosságban azonban a vállalatok gondolkodásmódján 

van még mit javítani, kevesen ismerik fel egyelőre a lehetőséget, 
amit a robottechnológia a versenyképesség növeléséért tehet. 
„Magyarországon égető probléma például a munkaerőhiány, főleg a 
multinacionális vállalatoknál, ahol ennek következtében fennakadás 
mutatkozhat a termelésben. Ebben nyújthatnak megoldást az együtt-
működő mobil robotok. A hazai nagyvállalatok már felfedezték a ben-
nük rejlő lehetőséget, és előszeretettel ruháznak be robotokba, nagy 
mennyiségben.” – mondta Borsos Balázs. 

Míg a robot kiváltja a kis hozzáadott értékű munkát, addig a dol-
gozók más szinteken, értékteremtő folyamatokban vehetnek részt. 
A MiR robotok segíthetnek a logisztika során, a gyártásban és más 
robotoknak is mobilitást adhatnak, például robotkaroknak, ame-
lyek a MiR robotokra szerelhetőek. A lehetőségek tárháza azonban 
végtelen. A dán robotgyártó vállalat termékei az emberek közvet-
len közelében képesek dolgozni, mindenféle biztonsági intézkedés 
nélkül, így nagymértékben optimalizálják a termelési területen zajló 
szállítmányozást. A MiR robotok emellett rendkívül felhasználóbará-
tok: kevesebb, mint egy nap alatt telepíthetőek, valamint az intuitív 
interfésznek köszönhetően a programozási tapasztalattal nem ren-
delkező alkalmazottak is tudják őket programozni. A MiR autonóm 
robotjai a fejlett mobil robotok új generációját jelentik, amelyek 
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gyors megtérülést eredményeznek a be-
fektető számára, gyakran kevesebb, mint 
egy év alatt. A forgalmazókon keresztül a 
vállalatok élő bemutatót kérhetnek, sőt a 
MiR robotokat akár saját telephelyükön 
is tesztelhetik, a megrendelést követően 
pedig mindössze négy hét alatt leszállít-
ják nekik a terméket. Innen pedig már az 
üzembe helyezés nem tart tovább egy 
napnál.

A B&O Engineering Kft. idei célkitűzé-
se, hogy megsokszorozza a MiR robotok 
eladásait, és minél több nagyvállalatnak 
juttassa el az innovatív technológiát. 

„A B&O Engineering a hazai robotika egyik 
éllovasa az együttműködő robotokat ille-
tően. Az ipari automatizálás terén, számos 
iparági szegmensben szerzett tapaszta-
latokat, ennek köszönhetően döntöttünk 
úgy, hogy forgalmazónak nevezzük ki őket. 
Erős és ügyfélközpontú szervezetet építettek 
fel, amelynek komáromi székhelye könnyen 
elérhető, így téve őket ideális üzleti partner-
ré mind a Mobile Industrial Robots, mind a 
végfelhasználók számára.” – mondta Jes-
per Sonne Thimsen, a Mobile Industrial 
Robots kelet-európai régiójának értéke-
sítési vezetője.

A Mobile 
Industrial 
Robots-ról
A Mobile Industrial Robots 
(MiR) az ipar legfejlettebb 
együttműködő és bizton-
ságos, autonóm, mobil 
robotjait fejleszti és forgal-
mazza, amelyek segítsé-
gével a gyártók egyszerű-
en és költséghatékonyan 
tudják menedzselni belső 
logisztikai folyamataikat, 
felszabadítva a munka-
vállalókat a magasabb 
értéket képviselő felada-
tok érdekében. Több száz 
közép és nagy multinacio-
nális gyártóvállalat mellett 
kórházak és szülészetek is 
világszerte alkalmazzák a 
MiR innovatív robotjait. A 
MiR által rendkívül gyorsan 
kiépített globális terjesz-
tési hálózat jelenleg több 
mint 40 országra terjed ki. 
Regionális irodákkal ren-
delkeznek New York-ban, 
San Diego-ban, Szinga-
púrban, Dortmundban, 
Barcelonában és Sang-
hajban. 2013-as alapítása 
óta a MiR gyorsan növek-
szik, 2015 és 2016 között 
500%-al, 2016 és 2017 
között pedig 300%-al nö-
vekedett az értékesítés. A 
tapasztalt dán robotipari 
szakértők által alapított és 
vezetett MiR központja a 
dániai Odensében találha-
tó. További információért 
látogasson el a www.mo-
bile-industrial-robots.com 
weboldalra.

www.mobile-industrial-robots.com
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Elkezdődött az emberi érintés 
forradalma

Csakúgy, mint a világ többi jelentős ipari bemutatóján és gyártóipari kiadványában, a 2017-es 
Hannover Messe kiállításon is az Ipar 4.0 került a középpontba. Noha az Ipar 4.0 még mindig 
nem tart ott, hogy jelentősebb mennyiségű gyártási beállítást fedjen le, az általa előrevetített 
lehetőségeknek – teljes mértékű automatizálás, és az ebből adódó költségmegtakarítás – sikerült 
egyértelműen megragadniuk az ipar fantáziáját. Azonban van valami, ami ennél is tovább megy, 
amit a Universal Robots – egyelőre csak játékosan – Ipar 5.0-nak hív. 

Már régen elkezdődött az a folyamat, amely az okos, automatizált 
gyártóállomások, és azok digitális kommunikációjának létrehozását 
célozta meg, melyet a szakmabeliek Ipar 4.0 néven foglaltak össze. 
A Universal Robots-nál viszont úgy gondolják, a robotika új fejlődési 
ága még ennél is izgalmasabb: ők ezt Ipar 5.0-nak nevezik, egysze-
rűen azért, hogy rávilágítsanak a különbségre.

Amíg az Ipar 4.0 égisze alatt végzett telepítések főleg a minőség 
és a termelési folyamatok állandósítását, valamint az adatgyűjtést 
célozzák meg a kevésbé képzett munkások által elvégzett ismétlő-
dő és megterhelő munkák kiváltásával, addig az Ipar 5.0 a magasan 
képzett dolgozók és a robotok közös munkáját jelenti annak érde-
kében, hogy egyedi termékeket, szolgáltatásokat és élményeket 
hozzanak létre. 

A TÖMEGGYÁRTÁSTÓL A TÖMEGES SZEMÉLYRE SZABÁSIG 
– AZ EMBERI ÉRINTÉS VISSZATÉR

Fontos visszahozni az emberi kreativitást az olyan munkafolyama-
tokba, ahol képzett dolgozók és a robotok dolgoznak együtt, mivel 
a piaci követelmények és a fogyasztói elvárások egyre jobban távo-
lodnak a tömeggyártástól, és a végfelhasználók is sokkal inkább az 
egyedi igényeknek megfelelő termékekben gondolkodnak. A vásár-
lók olyan termékeket, szolgáltatásokat és élményeket szeretnének, 
amikben megvan az az extra „emberi érintés”, ami segíthet nekik 
abban, hogy kifejezzék magukat. 
A vásárlók tehát nem csak tömeges testre szabást, hanem töme-
ges személyre szabást is várnak. Gondoljunk csak bele abba, ahogy 
manapság az autóvásárlás történik: a vásárló az interneten keresz-
tül egyszerűen összeállít egy teljesen személyre szabott járművet, 
amilyenből nincs még egy ugyanolyan a vásárló környékén, városán 
vagy akár országán belül. A piacvezető dán robotipari vállalat látja, 
hogy ez, és az ehhez hasonló trendek, amelyek személyre szabott 
termékekre vagy szolgáltatásokra fókuszálnak, egyre csak növeked-
nek, és abban hisz, hogy a jövő arról fog szólni, hogy még több em-
beri érintés kerül vissza a termékekbe.
A robotok kiválóan képesek a szabványos termékek gyártására, 
szabványos rendszerek használatával, amelyek nagy sebességet 
és teljesítményt biztosítanak. Viszont ahhoz segítségre és irányítás-
ra van szükségük, hogy a termékek meg tudják kapni azt a pluszt, 
amitől egyedivé válhatnak. Ezért van szükség arra, hogy az emberi 

érintés újra részese legyen a gyártó, előkészítő és befejező folyama-
tok széles körének.

KÖZELEDÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FELÉ 
– A TÖKÉLETES ÖTVÖZET

Az Ipar 5.0 lényegében a robotok képességeinek és az emberek 
szakértelmének ötvözete. Egy olyan folyamat, ahol egy kézműves, 
vagy más képzett emberi dolgozó egyedi, kognitív adottsága ösz-
szekapcsolódik a robotok súlyemelő, állandó minőséget biztosító, 
valamint éjjel-nappal hibátlanul működőképes funkcióival. Az Ipar 
5.0 magába foglalja a modern gyártási folyamatokat érintő változá-
sokat, valamint egyéb – kereskedelmi és nem kereskedelmi célú – 
folyamatok széles körét is, mind azzal a célkitűzéssel, hogy az ember 
és a robot egymással közösen, együttműködésben dolgozhasson 
– együttműködő robotokat (kobotokat) használva. 

A Universal Robots-ról
A Universal Robots a robotikai területen végzett 
sokéves kutatás eredménye. A vállalatot 2005-ben két 
társával Esben Østergaard, a vállalat műszaki igazgatója 
alapította a dániai Odensében. A célja az volt, hogy a 
robottechnológia mindenki számára elérhetővé váljon, 
és hogy létrehozzanak egy olyan egyedi, ipari robotot, 
amely képes bármilyen ipari folyamat automatizálására 
és ésszerűsítésére, emellett megfi zethető, rugalmas, 
könnyen használható és biztonságos. A termékportfólió 
magába foglalja a UR3, UR5 és UR10 robotokat, melyek 
teherbírásuk után kapták a nevüket. Mióta az első UR-
robot 2008 decemberében megjelent a piacon, a vállalat 
jelentős növekedést mutatott a felhasználó-barát robotok 
területén, és immár világszerte több mint 50 országban 
értékesít. Mára mintegy 18 500 kollaboratív robotot 
telepítettek világszerte. A boston-i Teradyne Inc. részét 
képző vállalat székhelye a dániai Odensében van, emellett 
pedig leányvállalatokkal és regionális irodákkal rendelkezik 
az USA-ban, Spanyolországban, Németországban, 
Szingapúrban, Csehországban, Indiában és Kínában. 
Az Universal Robots világszerte több mint 400 embert 
foglalkoztat. További információért látogasson el a vállalat 
weboldalára.

www.universal-robots.com

ROBOTTECHNOLÓGIA

http://www.universal-robots.com
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A legújabb SKF online katalógus
megkönnyíti a csapágykiválasztást

Az SKF legújabb Gördülőcsapágyak katalógusa új funkciókkal bővült annak érdekében, hogy 
segítséget nyújtson a vevők számára az optimális csapágyelrendezés kiválasztásában. 

Az SKF népszerű Gördülőcsapágyak kataló-
gusának legújabb kiadása online változatban 
már elérhető. A szerkesztők arra törekedtek, 
hogy ez az új kiadvány alapvető műszaki re-
ferenciaként szolgáljon a gördülőcsapágyak 
felhasználói számára. A katalógus magában 
foglalja a megfelelő csapágy kiválasztását, 
a konfi gurációkat és az alkalmazásokat, va-
lamint részletes útmutatást nyújt a helyes 
beszerelési eljárásokról a hosszú és problé-
mamentes üzemi élettartam biztosítása ér-
dekében.  A mérnöki fejezetet teljesen átírták, 
és mostantól tartalmaz egy „Csapágykiválasz-
tási folyamat” elnevezésű útmutatót, amely 
lépésről lépésre végig vezeti a felhasználót 
a csapágykiválasztás folyamatán, megköny-
nyítve ezzel a vevők számára a megfelelő 
csapágyelrendezés kiválasztását az adott 
berendezéshez vagy projekthez. A gördülő-
csapágyak tervezése, beszerelése és karban-
tartása terén szerzett tapasztalatok felhaszná-
lásával készült innovatív új eszköz rendelke-
zésre áll az OEM, az SKF Szerződött Partnerek 
és a többi végfelhasználó számára is. 

A mérnöki fejezet tartalmaz egy hőe-
lemzési funkciót is, amely a súrlódási veszte-
ségek csapágyhézagra gyakorolt hatásának 
kiemelésére használható. Bevezetésre került 
a „Népszerű tételek” elnevezésű új funkció is, 
amelyet azzal a céllal fejlesztettek ki, hogy az 

SKF rendszeresen használt termékválaszté-
kába tartozó csapágyak rendelési folyamatát 
gyorsabbá és egyszerűbbé tegyék. A funkció 
elérhetőségét a raktárról azonnal rendelke-
zésre álló népszerű termékek mellett feltün-
tetett speciális ikon jelzi. 

A katalógus online tartalmát rendsze-
resen frissítik annak érdekében, hogy az 
aktuális SKF-választékkal együtt a legújabb 
termékek is megjelenjenek, illetve az elavult 
termékeket rögtön eltávolítsák a terméktáb-

lázatokból, ha azok már nem szerepelnek a 
katalógusban. 

Globális kiadványként az új Gördülő-
csapágyak katalógus számos nyelven ren-
delkezésre áll, többek között német, spanyol, 
francia, olasz, lengyel, portugál, orosz, cseh és 
egyszerűsített kínai nyelven. Az online válto-
zat a fenti nyelveken a www.skf.com webol-
dalról érhető el.

Az új katalógus angol nyelvű nyomtatott 
változata 2018 tavaszán jelenik meg. 

Az SKF
a világpiac vezető szállítója 
a csapágyak, a tömítések, a 
mechatronika, a kenéstechnikai 
rendszerek és a szerviz területén, 
mely utóbbi terület magába foglalja 
a műszaki támogatástól kezdve a 
karbantartási és megbízhatósági 
szolgáltatásokon át a mérnöki 
tanácsadást és képzést is.

 www.skf.com

HAJTÁSTECHNIKA

A rugalmas érzékelőfej maximum 850 
mm-es érzékelési tartománya egyedileg 
méretezhető (minimum 108 mm-ig) és 
az integrált ragasztófelület segítségével 
egyszerűen, további tartozékok nélkül 
csatlakoztatható a konténer falához. Polá-
ris, vizes közegek esetében a falvastagság 
2-6, nem vezető anyagok, például olaj, 

vagy ömlesztett anyagok esetében pedig 
legfeljebb 2 mm lehet.

A szenzor a Balluff  BAE érzékelő típu-
sához készült, erősítőkkel történő haszná-
latra. Az opcionális erősítő lehetővé teszi 
a folyamatos mérést a teljes mérési tarto-
mányban analóg értékekkel (0...10 V, 4...20 
mA), IO-Link által, vagy a minimális és 

maximális értékek elérésének kijelzésével. 
Mind az IO-Link, mind az analóg erősítő 
számos beállítási lehetőséget tartalmaz.

Rugalmas, öntapadó 
kapacitív érzékelőfej – Egyszerű szintérzékelés

A Balluff  által kifejlesztett öntapadó, IP 64 védettségű kapacitív érzékelőfej az üvegből, 
műanyagból vagy kerámiából készült, nem vezetőképes tartályok, vagy csövek külső falain végzett 
érintésmentes, folyamatos szintméréshez használható.

www.balluff .com
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Diagnosztika könnyedén
Cube67 diagnosztikai átjáró

A Murrelektronik cég Cube elnevezésű terepibusz-rendszere széles körű diagnosztikai 
lehetőségeket kínál. Az adatokhoz való hozzáférést mostantól új diagnosztikai átjáró teszi még 
egyszerűbbé. A megoldás egyszerűen implementálható, segít világosan megtalálni a hibát, és a 
hiba gyorsabb elhárításával a gépek és berendezések magas szintű rendelkezésre állását teszi 
lehetővé.

A Murrelektronik Cube-rendszere nagy tel-
jesítményű, decentralizált terepibusz-rend-
szer, amely sokféle gépben és berende-
zésben használható. Felépítése moduláris, 
a telepítési koncepciók pedig a bemeneti, 
kimeneti és vegyes modulok nagy számá-
nak, valamint a funkciómodulok (pl. IO-Link, 
RS 485 stb.) széles választékának köszönhe-
tően pontosan az adott alkalmazás konk-
rét követelményeire szabhatók. Egyetlen 
rendszervezetéken keresztül áramolnak 
mind a kommunikációs adatok, mint a 
tápfeszültség, melynek során minden busz-
csomópont négy ágához akár 32 modul is 
csatlakoztatható. A Cube-rendszer döntő 
pluszpontjait a dugaszolható csatlakozók, a 
teljesen kiöntött kivitelű modulok, a csator-
nák kiforrott multifunkcionalitása, valamint 
a széles körű diagnosztikai lehetőségek je-
lentik.

A diagnosztikai adatok kiértékelésé-
hez és hasznosításához korábban jelentős 
programozási munka volt szükséges. Mivel 
a különböző vezérlésekhez mindig eltérő 
diagnosztikai koncepciók szükségesek, ezt 
a munkát gyakran minden berendezéshez 
külön el kellett végezni. Különböző vezér-
léseknél a diagnosztikai műveletek teljes 

terjedelme eddig nem volt kiaknázható. Eb-
ből az a probléma adódott, hogy a hibákat 
nem lehetett elég gyorsan lokalizálni, ami a 
legkedvezőtlenebb esetben hosszú gépkie-
séseket eredményezett. Ez időbe, pénzbe és 
idegeskedésbe került.

ENNEK MOSTANTÓL VÉGE!

Az új Cube67 diagnosztikai átjáróval olyan 
praktikus eszköz áll rendelkezésre, amely a 
diagnosztikai adatokat a Cube-rendszerből 
a legegyszerűbb és leggyorsabb módon ol-
vassa ki és bocsátja rendelkezésre.

Rendkívül erős szerkezeti kialakításának 
és a jól bevált teljes kiöntésnek köszönhe-
tően a diagnosztikai átjáró a nagy igénybe-
vételnek kitett, ipari környezetben történő 
felhasználásra van méretezve. Az eszköz 
a Cube terepibusz-csomópont és az (akár 
négy darab) ág közötti vonalra csatlakoztat-
ható. A diagnosztikai átjáró standard Ether-
net-interfészen keresztül csatlakoztatható a 
kommunikációs szinthez.

TELJES TOPOLÓGIAI MEGJELENÍTÉS

A Cube-rendszer indításakor a diagnosztikai 
átjáró kiolvassa a teljes topológiát, majd a 

teljes folyamatkommunikációt és az ösz-
szes diagnosztikai üzenetet is. A modul 
vizuálisan előkészíti az adatokat, és min-
den információt – a vezérléstől függetle-
nül, kiegészítő szoftver nélkül – bármelyik 
böngészőben, platformtól függetlenül is 
azonos módon ábrázolja. Így mindenki, aki 
hozzáféréssel rendelkezik a kommunikációs 
hálózathoz, hozzáférhet ezekhez az adatok-
hoz, például HMIn, táblagéppel vagy az irá-
nyítóközpontban telepített számítógépen.
A képernyőn a modulok elrendezése au-
tomatikusan áttekinthető topológiaként 
ábrázolódik, emellett táblázatos formában 
is megjelenítődik. Itt jelenítődik meg az ösz-
szes folyamatadat, például az egyes be- és 
kimenetek kapcsolási állapotai. A rendszer 
diagnosztikai üzenetei mind a topológiá-
ban, mind áttekinthető táblázatos formá-
ban megjelenítődnek.

Az eszköz nagy előnye a diagnosz-
tikai memória (napló). A napló rögzíti a 
csak ideiglenesen fellépő, „illékony hibá-
kat” is, például ha kábelszakadás miatt az 
úszókábel egyik vezetékében bizonyos 
mozgatási szögek esetén nincs érintkezés, 
vagy ha valamelyik érzékelőt mindig csak 
a nap egy bizonyos időszakában melegí-
ti túl a napsugárzás. Vezérlés esetén az 
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„illékony hibákat”, ha az nem áll fenn tartó-
san, a rendszer már nem jelzi ki, így az kvázi 
„elhárítottnak” minősül. Ez nem jó, mivel 
gyakran az ilyen hiba lehet előjele a háttér-
ben meghúzódó nagyobb problémának.

MODULMEGNEVEZÉSEK 
ÉS HIBAÜZENETEK 
SZÖVEGES FORMÁBAN

Az eszközből áttekinthető táblázat tölthető 
le CSV formátumban, amely a modulok és a 
komponensek, valamint a kiolvasott telepí-
tési megoldás valamennyi be- és kimene-
tének áttekintését tartalmazza. A táblázat-
ban a komponensekhez nevek rendelhetők 
és az összes lehetséges hibához szöveges 
megjegyzések fűzhetők. A táblázat vissza-
importálása után az eszköz ezután ezekre a 
nevekre és megnevezésekre hivatkozik.

A felhasználó ezáltal – mind a topo-
lógiai ábrázolás során, mind a táblázatos 
megjelenítésnél – többé nem nehezen 
értelmezhető karakterkódokat tartalmazó 
hibaüzeneteket kap, hanem olyan világos 
üzeneteket, mint például „Rövidzárlat a 
hidraulikus aggregátnál” vagy „Huzalszaka-
dás az analóg érzékelőnél a szállítóegység 
második csatlakozóaljzatánál”. Ezekkel az 
információkkal a hibák gyorsan megtalál-
hatók!

A hibák gyors elhárítása érdekében a 
CSV fájlból akár konkrét megoldási javas-
latokat tartalmazó cselekvési utasítások is 
importálhatók a rendszerbe, pl. „A szelepet 
el kell zárni” vagy „A vezetéket ki kell cse-
rélni”. Ideális esetben akár a cserealkatrész 
cikkszáma is felvehető a táblázatba, ami 
meggyorsítja a hiba elhárítását.

A Cube67 diagnosztikai átjáró napló-
adatai elküldés vagy statisztikai elemzések 
céljából tárolhatók. Ez lehetőséget nyújt 
például arra, hogy megszámolják a be- és 
kimenetek kapcsolási ciklusait, majd ezt az 
információt ciklikus időközönként fel-
használják strukturált karban-
tartás céljára. 

Az adatok egy csereformátumon ke-
resztül további rendszerekben is hasznosít-
hatók és közvetlenül átvihetők különböző 
alkalmazásokba, például vállalatirányítási 
vagy felhőrendszerekbe.

KÜLÖNBÖZŐ
FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

A Cube67 diagnosztikai átjáróból különböző 
folyamatrésztvevők profi tálhatnak a gépek 
és berendezések életciklusa során, például:
•  az üzembe helyező, aki a diagnosztikai 

átjáró segítségével képes a topológia át-
világítására és a gyenge pontok, például 
rövidzárlatok vagy topológiai hibák (azaz 
az elérendő és a tényleges konfi guráció kö-
zötti különbségek) időben történő felisme-
résére. A modul IO-tesztek esetén is nagy 
segítséget jelent.

•  a gép- vagy berendezésgyártó vállalat szer-
vizelő személyzete, amely a hibákat a di-
agnosztikai átjáró ideiglenes integrálásával 
gyorsan képes lokalizálni és a gépek ma-
gas szintű rendelkezésre állása érdekében 
gördülékenyen elhárítani. Az eszköz tartós 
integrációja is érdekes lehet annak érdeké-
ben, hogy távoli hozzáféréssel betekintés 
legyen nyerhető a gépbe vagy berende-
zésbe, és például a a helyszínen tartózko-
dó elektromos szakember részére távolról 
lehessen útmutatásokat adni.

•  a gép vagy berendezés üzemeltetője, aki a 
diagnosztikai átjárót tartósan integrálja, és 
a kialakuló problémás helyzetekre idejeko-
rán képes reagálni. Az üzemeltető optimális 
esetben hiba esetén végrehajtandó cselek-
vési utasításokat is felvesz a rendszerbe, így 
a szerelő már a géphez vezető út során fel-
veheti a raktárból a megfelelő pótalkatrészt.

www.murrelektronik.hu
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Formabontó megoldások
a tizenegyedik Pneumobil Versenyen

Májusban rendezik a XI. Nemzetközi AVENTICS Pneumobil Versenyt Egerben, ahol az eddigi 
megmérettetésekhez képest is új, érdekes és kreatív mérnöki megoldásokkal találkozhatunk majd. 
A 2018. május 10-12. versenyhétvégén a szigorított biztonsági előírások miatt quad-típusú járművek 
már nem indulhatnak az érsekkerti futamokon, ez azonban nem szegte kedvét a mezőnynek – 
egészen új léghajtányok érkeznek tavasszal.

Lezárult a XI. Nemzetközi AVENTICS Pneumobil Verseny tervdoku-
mentációinak elsőkörös értékelése: 37 pneumobil anyagát hagyta 
jóvá eddig a szakmai zsűri, melyben több olyan elképzeléssel is 
találkoztak a szakemberek, melyek újdonságnak számítanak a ver-
seny több mint tízéves történetében. Az értékelés célja, hogy a 
versenykiírás műszaki paramétereinek és biztonsági előírásainak 
fi gyelembevételével készüljenek el ezek a sűrített levegő hajtású 
járművek. Közel 10 mérnökcsapat kapott még lehetőséget janu-
ár végéig arra, hogy korrigálják anyagaikat az észrevételeknek 
megfelelően. A hiánypótlások határideje 2018. január 23. a diákok 
számára, ezt követően az elemigényeket összesítik a szervezők, 
hogy február végén megkezdődhessen az alkatrészek kiszállítása 
a csapatoknak.

„Nehéz és intenzív hetet zárt a Pneumobil Verseny szakmai 
zsűrije, a bírák összeszokottságának köszönhetően mégis gördü-
lékenyen haladt az értékelés” – mondta el Gödri István, a szerve-
ző Aventics Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. „Örömmel láttuk, 
hogy a leadott tervdokumentációk tartják az előző évek minőségi 

színvonalát, idén első alkalommal pedig a mérnökhallgatók mó-
dosíthatják az AVENTICS által kínált szabvány termékeket, amit 
többen közülük ki is használnak majd. A verseny során elemeink 
speciális célokat szolgálnak, ezért is biztosítunk lehetőséget ezek 
átalakításához” – tette hozzá a vezető.

Hajtás és vezérlés területén a csapatok a legmodernebb meg-
oldásokhoz nyúlhatnak: A Bosch Rexroth programozható vezér-
léstechnikai és telemetriai eszközeinek felhasználására a verseny 
megalapítása óta lehetőségük van a mérnökhallgatóknak. A 
gép- és berendezésgyártókat világszerte csúcstechnológiával és 
egyedülálló iparági tapasztalattal támogató vállalat a kezdetektől 
kiváló és stabil partnere a szervező Aventics Hungary Kft-nek. Az 
idén első alkalommal megrendezett National Instruments (NI) ál-
tal kínált kiegészítő pályázat tizenegy csapat részvételével zajlott. 
Ennyien adtak be tervet a cég meghirdetett elektronikus vezérlést 
érintő részversenyére, akik közül az NI mérnökei öt csapatot vá-
lasztottak ki, akik megkapják az összes szükséges hardver és szoft-
ver elemet járművük elektronikus vezérlésének megépítéséhez.
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Az AVENTICS csoport
Az AVENTICS a pneumatikai komponensek és rendszerek, 
valamint az egyedi alkalmazások egyik piacvezető gyártója. 
A pneumatikai szakemberek az ipari automatizálás 
területére kínálnak termékeket és szolgáltatásokat, 
középpontba helyezve a haszongépjárművek, valamint 
az élelmiszeripari és vasúti járművek, az orvostudomány, 
az energetikai és a hajózási technológia területét. 
Az elektronika integrációjának, a korszerű anyagok 
felhasználásának és az olyan tendenciákra való 
összpontosításnak köszönhetően, mint a gépbiztonság 
és az Ipar 4.0, az AVENTICS a felhasználóbarát, intelligens 
megoldások úttörőjének számít. Az AVENTICS több 
mint 150 éves pneumatikai tapasztalattal rendelkezik 
és világszerte kereken 2.000 dolgozót foglalkoztat. A 
németországi (Laatzen), a franciaországi (Bonneville), a 
magyarországi (Eger), az egyesült államokbeli (Lexington) 
és a kínai (Changzhou) gyártási telephelyek mellett a 
cég több mint 90 országban van jelen. Az AVENTICS 
csoport többféle tanúsítással is rendelkezik, mint pl. ISO 
9001 és ISO/TS 16949 szerinti minőségbiztosítás, ISO 
50001 szerinti energiagazdálkodási és ISO 14001 szerinti 
környezetközpontú irányítási tanúsítvány.

Az elfogadott pneumobil dokumentációk alapján kijelenthe-
tő, hogy a nemzetközi mezőny folyamatosan követi a jól bevált 
megoldásokat, fi gyelik egymást a csapatok és évről évre tanulnak 
a sikeres versenyzők konstrukcióiból. Azonban idén is találkozha-
tunk majd számos innovatív műszaki megoldással a májusi me-
zőnyben - hogy ezek hogyan vizsgáznak majd a különböző ver-
senyszámokban, azt a szervezők is érdeklődéssel várják.
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Rádió-távvezérlők 
és adat-továbbító rendszerek 
IMET AZ ÚJ M880-AS SOROZAT:
TAPASZTALATOK ÚJ DIMENZIÓBAN

Az M880 sorozat az IMET hosszú távú, mindig újító vállalati fi lozófi -
ájának eredménye, mely elsősorban a korszerű technológiákra, a 
biztonságra és a megbízhatóságra helyezi a hangsúlyt. A sok éves 
piacvezető gép-gyártókkal folytatott beszállítói együttműködések 
során összegyűjtött tapasztalatok lehetővé tették az IMET számá-
ra, hogy megértse, illetve pontos képet kapjon az érintett piacok 
különböző igényeiről világszerte. Ezek alapján testre-szabható és 
felhasználóbarát rádió-távvezérlő rendszert alkotott meg.

 
MIÉRT A BIZTONSÁG A LEGALAPVETŐBB TULAJDONSÁG

A biztonság kulcselem, amely meghatározza a rádió-távvezérlő 
felépítését és kialakítását. A rádió-távvezérlő csak akkor minősül 
biztonságosnak, ha hiba esetén sincs balesetveszély. A rádió- 
távvezérlő komponenseinek képesnek kell lenniük hosszú távon 
helytállni, megfelelni még nehézüzemi körülmények között is. 
Mivel a design, a tervezés nagymértékben támaszkodik a rendsze-
res monitorozás, keresztellenőrzés, felülvizsgálat és redundancia 
modellekre, az IMET rádió-távvezérlők megfelelnek a legmaga-
sabb biztonsági követelményeknek. Az IMET rádió-távvezérlők 
biztonságos, termelékeny és hatékony működtetést biztosítanak, 
valamint kényelmes és egyszerű (ergonómia) kezelhetőséget a 
folyamatos napi használatban. 

EGYEDI ÉS STANDARD KIALAKÍTÁSOK EGYARÁNT

A rendelkezésre álló modellek széles választéka lehetővé teszi, 
hogy a különböző termékek közül minden lehetséges igényhez 
a megfelelőt ki lehessen választani.

Az IMET termékcsaláddal testre szabott rendszert hozhat lét-
re építőipari gépek, ipari emelő-berendezések, hidraulikus daruk, 
betonszivattyúk, ökológiai tisztító, fúró és általános ipari auto-
matizálási alkalmazásoknál. A legelterjedtebb felhasználásokhoz 
tervezett standard berendezései mellett az IMET egyedi igények 
szerint is kialakít az ügyfelek kéréseinek megfelelő egyedi meg-
oldásokat. 

CONDUCTIX-WAMPFLER PROFIDAT®

A Profi DAT® adatok továbbítására szolgál darurendszereknél az 
álló és mozgó felhasználó között. A Profi DAT® rendszer a daru 
áramhozzávezető-sín rendszerével együtt van telepítve. Az adat-
átviteli rendszer legalább egy fi x és egy mobil adó-vevőből, egy 
betápláló egységből és vevőantennából áll. A mobil antenna fo-
lyamatosan képes adatokat fogadni és továbbítani. Az adatátvitel 
mellett a Profi DAT® profi l egyidejűleg földvezeték-sínként (PE) is 
szolgál. Az adatátvitelhez szükséges antenna a PE profi lban futó 
áramszedőfejbe van integrálva. 

 
A fenti ábra mutatja (jobb oldali ábra a már Profi DAT® -tal 

szerelt), hogy a Profi DAT®-sín kettős funkciója – a kommuniká-
ciós kapcsolat és földvezeték-sín, kompakt és teljesen integrált 
megoldását eredményezi. A már meglévő földvezeték-sín (PE) he-
lyettesíthető a Profi DAT® rendszerrel, további helyigény és egyéb 
módosítások nélkül.

Adatátvitel esetén ez az érint-
kezés nélküli rendszer lehetővé 
teszi az adatok (videó, hang, ve-
zérlés) átvitelét megbízhatóan és 
nagy adatsebességgel (valós idejű 
REAL-TIME adatok). Az adatátviteli 
sebesség 100 Mbit/s-ig akár 3 ms 
átlagos késleltetéssel is megbízha-
tóan átvihető. a speciális kialakítású 
Profi DAT® profi l és a mobilantenna 
az adatokat árnyékolt rendszerben 
továbbítja, amely még a rádió-frek-
venciás átvitelekkel zsúfolt környe-
zetekben is tökéletesen működik 
(pl.: konténer-terminálok). A Profi DAT® adatátviteli rendszer szá-
mos Conductix-Wampfl er vezetősínnel kombinálható.www.bestofkft.com
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Hogyan támogatják, avagy helyettesítik egymást a fent 
bemutatott rendszerek az egyes alkalmazási területeken?

Gyorsan változó jelek továbbítása esetén (pl. nagy se-
bességű ethernet kapcsolat) a csúszógyűrűs áramszedők 
jelenthetik a megoldást az ipari wi-fi  kiváltására, mivel így 
alacsonyabb zavarszint mellett, árnyékolt rendszerben, je-
lentős jelvesztés veszélye nélkül lehet biztonságos adatátvi-
telt biztosítani ott, ahol rádiós berendezésektől zsúfolt kör-
nyezetben szükséges mindezt megvalósítani. Ugyanakkor a 
kábelezés elkerülésére is lehetőséget adhat bizonyos ese-
tekben a mozgó vezérelendő eszközöknél és biztonsággal 
alkalmazható a vezérlő jelek átvitelére megfelelő biztonsági 
szintet nyújtó rádió-távvezérlő, akár data-feed-back-kel. Jó 
példa lehet erre a színházi alkalmazás, ahol mindkét rend-
szernek megvannak a maguk alkalmazási területei.

▶  Testreszabott rádió távvezérlő rendszerek 
a gyártó támogatásával.

▶  Munkadarab megmunkálásnál megfelelő, 
egyedi mágneses, mágneses-mechanikus 
vagy vákuumos, vákuumos-mechanikus 
munkadarab-felfogatással. 

▶  SMED szempontjainak megfelelő gyors 
mágneses szerszámcserélő rendszerek 
és kiegészítőkkel. 

▶  Mozgó-, forgó-, haladó berendezések 
áramellátó és adattovábbító rendszereit 
telepítve.

▶  Helyszíni beüzemeléssel, az üzemeltető 
kezelőinek betanításával.

BestOF Kft . az Ön partnere
 magyarországi disztribútor és szerviz központ: +36 1 391 6990, 

+36 1 391 6991, info@bestofk ft .com, www.bestofk ft .com

Egy-egy területre több megoldás létezik, több megközelítés, komplexen 
áttekintve a működő rendszereket kiválasztjuk a megfelelő megoldást,

és egyfajta ‘Solution Provider’-ként tudjuk azt leszállítani.
Néhány példa a teljesség igénye nélkül: 
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Intelligens rendszerhálózatok
segítik a felkészülést 
az Ipari Dolgok Internetére

Alacsonyabb energiafogyasztás sűrített levegős alkalmazásokhoz, folyamatos irányítás alatt 
álló aktuátorok és az új körülményekhez való alkalmazkodóképesség: az AVENTICS és a Boge 
Kompressoren együttműködésével ezek a követelmények már egyszerre teljesíthetők. A két vállalat 
közös projektje, a Smart Pneumatic Grid segítségével intelligens módon kapcsolhatók hálózatba 
sűrített levegő előállításához szükséges egységek és pneumatikai fogyasztók.

Jelenleg a legtöbbet tárgyalt témakör az 
automatizálás területén a horizontális és 
vertikális hálózatépítés a Dolgok Interne-
tével. Számos ajánlás átfogó informatikai 
megoldásokat javasol, amelyek bevezeté-
se jelentős mértékű erőfeszítést igényel. 
A legtöbb gyártó cég ugyanakkor csak 
fokozatosan szeretne elindulni a vertikális 
hálózatépítéssel a kellő tapasztalatszer-
zés, valamint a rendszer hatékonyságának 
ellenőrzése érdekében. Az egyedi pneu-
matikai megoldások szakértőjének szá-
mító AVENTICS iparági kutatásai alapján, a 
felhasználók jellemzően olyan megoldá-
sokat keresnek, melyek könnyen megva-
lósíthatók, segítenek csökkenteni a műkö-
dési költségeket és egyben növelik gépeik 
rendelkezésre állását. Komoly eredményt 
akkor lehet elérni, ha fogyasztók és gyár-
tók közvetlenül kommunikálnak egymás-
sal, ami az intelligens hálózatokkal ren-
delkező energetikai iparban már bevett 
gyakorlat.

Ezért készült el a Smart Pneumatic 
Grid, a Boge Kompressoren és az AVEN-
TICS közös fejlesztésű terméke. Az egy-
ség működése az OPC UA gépek közötti 
kommunikációs protokollon alapul, ami 
számos gyártó által elfogadott. A komp-
resszorok és a sűrített levegős fogyasztók 
intelligens hálózatba kapcsolása számos 
lehetőséget kínál a teljes rendszer to-
pológiák felügyeletére, ellenőrzésére és 
optimalizálására. Ezzel a megoldással a 
jelenlegi, és a jövőbeli levegőfogyasztás 
ismeretében optimalizálható a komp-
resszor teljesítményének szabályozása, 

lehetővé téve a felhasználók számára 
az energiafogyasztás jelentős csök-
kentését.

A Smart Pneumatic Grid az 
energiaigényt az egyedi fogyasztói 
szintig azonosítja és azt világosan 
láthatóvá teszi. Ez az információ – 
minimális ráfordítás mellett – fel-
használható a Boge kompresszo-
rokra vonatkozó igényekre alapozott 
vezérlési szabályok meghatározá-
sához. Az új termék a levegőfogyasztás 
növekedését, azaz a szivárgást is jelzi 
fogyasztó-specifi kus módon, ennek ered-
ményeképpen a karbantartás megfelelő 
időben, még a gép leállása előtt meg-
történhet. „Az AVENTICS az Ipari Dolgok 
Internetével kapcsolatos tevékenységekre 
kíván összpontosítani, az OPC UA kommu-
nikációs protokoll pedig jelenleg az auto-
matizálási szektor horizontális és vertikális 
hálózatépítésének csúcsminőségét képvise-

li” – vélekedik Hegymegi István, az Aven-
tics Hungary Kft. kereskedelmi igazgatója. 
„Az adatokat és állapotokat az eszköz más 
elemekre, gépekre vagy felettes egységekre 
továbbítja, függetlenül a vezérlővel fennál-
ló terepi busz kommunikációjától. A Boge 
és cégünk együttműködésével megterem-
tettük az ezen intelligens rendszer hálóza-
tépítéséhez szükséges technológiai alapot” 
– tette hozzá a vezető.www. aventics.hu
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Az új optikai 2D
mérőrendszer  

A Microtecnica a közelmúltban piacra dobta az innovatív optikai 2D rendszert a munkadarabok 
mérésére. Valós időben történő mérésekre, különösen a repüléstechnikai, autóipari, textilipari 
gépek, elektromos-, elektronikai-, háztartási készülékek gyártása és a gumiipar területén, 
valamint minden olyan esetben, amikor gyors és pontos ellenőrzésre van szükség. Más hasonló 
berendezésekkel ellentétben a MICROGENIUS olyan különleges és egyedi mérési programot 
biztosít, amely megfelel az adott felhasználó igényeinek.

A Microtecnica név több mint 70 éve elválaszthatatlanul kap-
csolódik profi lprojektorokhoz. Valójában 1940-ben az első Mic-
rotecnica profi lprojektort az M / s Grandi Motori - a FIAT cso-
porthoz tartozó vállalat - gyártotta, többek között hajómotorok 
gyártására. Ezen első hivatkozás után több mint 50 országban 
több mint 10 000 Microtecnica profi lprojektort szállítottak, 
amelyek megkülönböztetik megbízhatóságukat és nagy pon-
tosságukat mind az optikai, mind a mechanikai részegységek-
ben a Microtecnica csúcstechnológiai termelésének eredmé-
nyeképpen a repüléstechnikai és repülőipari ágazatokban.

A MicroGenius elsősorban a repüléstechnikában, az autóiparban, a 
textilipari gépekben, az elektromos elektronikában, az otthoni ké-
szülékekben, a gumi- és műanyagiparágban alkalmazott összetevők 
kétdimenziós vezérlésének, valamint minden olyan esetben, amikor 
gyors és pontos ellenőrzésre van szükség. Ez a tulajdonsága alkalmas-
sá teszi arra, hogy sorozatgyártás ellenőrző elemévé váljon. Modulá-
ris gyártása lehetővé teszi a gép számára, hogy az adott felhasználói 
igényeknek megfelelően alakítsa át teljesítményét. Ez a rendszer sze-
mélyre szabásával érhető el a következő főbb elemek kiválasztásával:
• lencsék
• kondenzátorok
• kamera
• mechanikai alkatrészek 

A működési elv egy szab-
ványos vagy nagyfelbon-
tású objektívből áll, ame-
lyet telecentrikusnak is 
neveznek, ami garantálja 
az abszolút pontosságát, 
valamint egy kamerából, 
mely elkészíti a teszthez/
méréshez szükséges ké-
peket.

Miután elkészítette a 
mérési programot, egy-
szerűen elhelyezi a mun-
kadarabot a munkaasz-
talon, a dedikált szoftver 
automatikusan felismeri a kért méretet, ami valós időben biztosít-
ja az eredményt, amely minden további adatfeldolgozás számára 
rendelkezésre áll.

Lehetőség van tárolni az „n” mérési programokat úgy, hogy a 
szoftver azonnal felismerhesse, hogy milyen típusú mérőprogra-
mot kell használni, amikor a munkadarabot a munkaasztalra he-
lyezi. Nincs szükség manuális programválasztásra.

A leginkább hasonló eszközöktől eltérően a MicroGenius kü-
lönleges és egyedi mérési programot biztosít az adott felhasználó 
igényeinek megfelelően. 

Szoftver jellemzői
•  Extrém könnyű használat a dedikált 

szoftverrel
•  A részletek toleranciájának azonnali 

megjelenítése (GO - NOT GO funkció)
•  A mérési programok létrehozása 

távoli számítógépről is lehetséges
•  Rendszeres segítség 

a távoli számítógépről
•  A már integrált statisztikai program
•  Többféle jelentés kiválasztása

egyetlen eredményre 
vagy a minta teljes 
tesztelésére

www.iparimagnesek.hu

•  Fájlok importálása 
vagy exportálása 
.dxf formátumban, 
exportálás excel 
formátumban

•  mérési programok 
létrehozása .dxf 
formátumú fájlokból

Ez a régebbi technológia, 
de még mindig
elérhető

Főbb jellemzői
•  2D érintés nélküli mérések
•  Valós idejű ellenőrzés
•  Egyetlen gomb az adatok tárolására
•  Nincs szükség minta-igazításra
•  Széles mezőmélység
•  Magas rendszer rugalmasság

és modularitás
•  Közvetlenül a munkaasztalra szerelhető 

tartozékok
•  Eszköz elhelyezése közvetlenül a 

gyártósoron
•  A készülék használata nem igényel 

szakképzett személyzetet
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Festékeltávolítás

A hagyományos festékeltávolítási technológiák mechanikus 
vagy kémiai technológiákra oszthatók. Mindkét módszer na-
gyon hatékony lehet, mindazon által, hogy a veszélyes vegyi 
anyagok a kezelőszemélyekre nézve jelentős kockázatot jelen-
tenek, illetve a beszállítástól a hulladéklerakásig egyre kiterjed-
tebb szabályozás vonatkozik rájuk. Most megvizsgáljuk, hogy 
milyen alternatív technológiák léteznek, amelyek a cégek koc-
kázatát csökkentik, miközben fenntarthatják a termelékenysé-
get és a minőséget.

KÉMIAI MÓDSZEREK

FESTÉKLEMARATÓK

Ezek a legáltalánosabb merítéses festékeltávolítási technológiák 
közé tartoznak, és jellemzően vízalapú oldatot jelentenek, melyek 
gyakran nátrium-hidroxidot vagy kálium-hidroxidot tartalmaznak, 
és 13 és 14 pH értéken vagy értékek között működnek. A hígítat-
lan vegyi anyag magas pH értéke jelentős kockázatot jelenthet 
a kezelőszemélyek biztonságára, nem utolsósorban a potenciális 
vegyi égési sérülés miatt. 

Az egészségügyi és biztonsági problémákon kívül számos 
kockázat kapcsolódik az anyagok kompatibilitásához, amire a ke-
zelőszemélyeknek ugyancsak ügyelniük kell, pl. mérgező gőzök, 
gázok elvezetése, légmosók alkalmazása.

Emellett nagyon ügyelni kell arra, hogy milyen fémet tesznek 
bele a ebbe fürdőbe, mivel ez a technológia csak az acél alkatré-
szekhez alkalmas. A lúgos vegyszerrel történő festékmaratás ese-
tén a puha fémeknél történő alkalmazása kockázatos. 

OLDÓSZEREK

Régebben a festékeltávolítást metilén-kloriddal (diklórmetán, 
DCM) végezték, ám ezt az eljárást a metilén-klorid átsorolása mi-
att korlátozták, és azóta a forgalmazása ipari felhasználók kivételé-
vel az egész EU-ban tilalom alá esik. Bár ez a vegyi oldószer rend-
kívül hatékony, egészségügyi és biztonsági szempontból számos 
súlyos problémát vet fel. A nem rendeltetésszerű felhasználását 
a kezelőszemélyek halálozási aránya is mutatja.

FIZIKAI MÓDSZEREK

SZEMCSESZÓRÁS

A fi zikai módszerek kedvező alternatívának tűnhetnek. Az otthoni 
műhelyekben, vagy kisebb mennyiség esetén általános az egy-
szerű drótkefe vagy csiszológép használata. Nagyobb üzemekben 
jellemzőbb a szemcseszórás. Bármilyen közeget is használjanak, 

nagy energia bevitel szükséges, és a súrlódás mellékhatásaként 
melegedés történik, ami visszavonhatatlanul átalakítja az éppen 
kezelés alatt lévő alkatrész felületét. A megmunkált alkatrészek 
elveszíthetik a tűréshatáraikat, és a puha fémek vagy a kiegészí-
tő szerelvények teljesen tönkremehetnek. Még így is a használt 
közeg általi legkisebb szennyeződés is az alkatrész katasztrofális 
meghibásodását idézheti elő használat közben.

BEMERÍTÉSES FESTÉKELTÁVOLÍTÁS

Ez a módszer rendkívül energiaigényes (450-500°C-os fürdő 
szükséges hozzá), és a folyamat magas hőmérséklete miatt csak 
acél alkatrészeknél használható, más anyagok esetében nem al-
kalmas.

Az olvadt sós fürdők az előbbinél alacsonyabb hőmérsékleten 
(300-400°C) működnek, és az olyan acélalkatrészek festékeltávo-
lításánál hatékonyak, ahol nagyon kicsi a deformálódás esélye. 
Ennek a technológiának is számos hátránya van, legfőképpen az 
energiafogyasztás, illetve az olvadt só és az eljárás eredménye-
ként keletkező hulladék környezetre gyakorolt káros hatása.
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A festékbevonatot igénylő alkatrészek száma és változatossága 
általánosan ismert problémát jelent az iparban, és számos szolgáltatót 
arra késztet, hogy különféle megoldásokat kínáljon a festékfelvitel, a 
szárítás, a felület-előkészítés és a festéssel kapcsolatos berendezések 
karbantartása terén.
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KÉZI CSISZOLÁS

Alkalmanként a festékeltávolítás egyszerű módszerét jelenti, mely 
során fi zikai csiszolással és kaparással távolítják el a bevonatot, ám 
ez nyilvánvalóan rendkívül munkaigényes, és jelentős időráfordí-
tást igényel. Ebből adódóan ritkán használják azok a cégek, ame-
lyeknek jelentősebb mennyiségű munkát kell elvégezniük.

HŐHATÁSSAL TÖRTÉNŐ FESTÉKELTÁVOLÍTÁS

Kemencéket használva magasabb hőmérséklet alkalmazásával 
egyszerűen leégethető a festék. Ez az eljárás csak az acélnál hasz-
nálható, mely során káros gázok keletkezhetnek, illetve hő szem-
pontjából rendkívül alacsony hatásfokú. Többszöri ismétléskor az 
acél kilágyulhat, ami újabb kockázatot jelent.

A kriogén festékeltávolítás során a tárgyakat folyékony nitro-
génba merítik, vagy folyékony nitrogénnal permetezik le, mely 
gyors hőmérsékletcsökkenést idéz elő. Ennek hatására a festék 
jobban összehúzódik, mint a fém, ezért megrepedezik és lehám-
lik. A kriogén festékeltávolítás nem működik a poliuretán vagy 
epoxi bevonatok esetében, ezen felül a kriogén technológia a 
gyors hőmérsékletváltozás miatt deformálja a könnyűfémeket és 
az ötvözeteket.

A FESTÉKELTÁVOLÍTÁS SORÁN HOGYAN KERÜLHETŐK EL 
A MAGAS MUNKAERŐ KÖLTSÉGEK, VALAMINT 
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZATOK?

VÍZALAPÚ VEGYI FESTÉKELTÁVOLÍTÁS

Létezik egy hatékony módszer a festékeltávolításra, ami egyszerre 
kiküszöböli a hagyományos módszerek veszélyeit, és megőrzi an-
nak lehetőségét, hogy a munkát házon belül végezzék el, a meg-
követelt határidők és minőség betartásával, az ügyfelek megelé-
gedettségének garantálása érdekében, és kizárólag a házon belüli 
képességekre és kapacitásokra támaszkodva.

Egyik lehetséges megoldás az alkohol, víz és egy lúgosító 
adalék keveréke lehet. Meglepőnek tűnhet, hogy a benzil-alkohol 
és a víz elegye annyira hatékony festékeltávolítót alkot, mivel a 
benzil-alkohol önmagában csak részben hatékony. Ebből arra le-
hetne következtetni, hogy vízzel hígítva a teljesítmény a legjobb 
esetben is csak változatlan maradna. Azonban ennek pont az el-
lenkezője igaz, ha a felvitelhez választott módszer is megfelelő. Ez 
a vegyszer nem univerzális festékeltávolító, és van néhány festék-
bevonat, amit nem tud eltávolítani. Mindazonáltal ideális a poliu-
retán alapú festékek, az akrilok, a lakkok, az epoxi alapú festékek 
és elektrolitikus bevonással (porfestés) felvitt festékek eltávolítá-
sához.A lúgosító adalék szerepe az, hogy némi korrózióvédelmet 
nyújtson a fi nomacél számára. A lúgosító adalékban gyakran ta-
lálhatók szilikátok, hogy az alumínium alkatrészeket is megvédjék, 
ami azt jelenti, hogy a megfelelő koncentrációban használva és 
megfelelő felvitel esetén kompatibilis a legtöbb fémmel.

A keverék hígítási arányai befolyásolják az oldat potenciális 
veszélyességi besorolását: például 10-15%-os alkoholos hígítás 
mellett történő használat esetén a kapott oldat nem minősül az 
egészségre veszélyesnek.

A vízalapú festékeltávolítók hatékony működéshez a megfe-
lelő vegyi anyagnál többre van szükség. Megfelelő berendezés 

vagy gép is szükséges a festékeltávolító technológia megfelelő 
alkalmazáshoz. Annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb 
lehessen, a berendezést melegíteni kell, és ideális esetben teljesen 
le kell szigetelni az energiafogyasztás minimalizálása érdekében. 
Ezen kívül a minimumon kell tartani a mozgó részeket, hogy meg 
lehessen előzni az alkatrészekről eltávolított festék okozta eltömő-
dést. 

A folyadékot használat közben keverni kell annak biztosítá-
sa érdekében, hogy az oldat egységes maradjon, és biztosítható 
legyen a tisztítóhatása. Ideális esetben fedélnek is rendelkezésre 
kell állnia, hogy megakadályozza a párolgást, és ezáltal használat 
közbeni csökkentse a folyadékelhasználást.

KAPCSOLAT

A szolgáltatásainkkal és megoldásainkkal kapcsolatos informá-
ciókért látogasson el a honlapunkravagy hívja a +36 23 550 010 
számot vagy küldjön e-mailt: skhungary@safetykleen.eu

Előtte

Utána

www.safetykleen.eu

mailto:skhungary@safetykleen.eu
http://www.safetykleen.eu
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A Dunlop 2018 márciusában vezeti be 
negyedik, új abroncsát a hypersport 
portfólióján belül. A Dunlop SportSmart 
TT-t a legújabb sportmotorokkal és nagy 
teljesítményű roadsterekkel motorozók 
igényeinek kielégítésére fejlesztették ki, 
azok számára, akik ugyanazt az abroncsot 
kívánják használni a versenypályán és az 
országúton is.
A SportSmart TT elnevezés a Dunlop or-
szágúti fókuszú SportSmart termékcsa-
ládjából ered, kiegészítve a „Track Techno-
logy”-ra (Versenypálya Technológia) utaló 
TT betűkkel. A SportSmart TT bevezetésé-
vel a Dunlop a piac egy olyan részére tér 
vissza, amelyben utoljára több mint egy 
évtizeddel ezelőtt a híres Qualifi er RR ab-
roncsával volt jelen. A SportSmart TT az 
elmúlt egy évben bevezetésre kerülő ne-
gyedik Dunlop hypersport abroncs.

Megkoronázza a Dunlop tavaly beje-
lentett stratégiáját, miszerint a vállalat a 
szegmensben új megközelítést alkalmaz-
va újradefi niálja kínálatát, „minden mo-
torosnak a számára megfelelő abroncsot” 
kínálva.

A DUNLOPÉ A LEGFRISSEBB
ÉS LEGINNOVATÍVABB 
HYPERSPORT KÍNÁLAT

•  Professzionális motorosok - D213 GP Pro 
– bevezetve 2017 nyarán 

•  Rutinos pályamotorosok – GP Racer D212 
– bevezetve 2017 januárjában 

•  Tapasztalt pályamotorosok, országúti 
használattal: SportSmart TT –2018 márci-
usában kerül bevezetésre

•  Országúti motorosok, időnként verseny-
pályás használattal – SportSmart2 Max – 
bevezetve 2017 márciusában 

„Nincs még egy olyan abroncsgyártó, aki 
az elmúlt évben hypersport portfóliója 
minden abroncsát teljesen lecserélte vol-
na. A termékbevezetések intenzív évét 
követően a miénk a legfrissebb és legin-
novatívabb kínálat a piacon. Ez jól mutatja, 
hogy a Dunlop kiemelt fi gyelmet fordít 
új technológiák kifejlesztésére, amelyek a 
hypersport motorosok minden csoportja 
számára kínálnak előnyöket, és bizonyítják 
azt a rugalmasságot, amely révén gyorsan 
és hatékonyan ültetjük át a versenygyőzel-
mek során szerzett tapasztalatokat kínála-
tunkba” - mondta Andy Marfl eet, a Dunlop 
Motorcycle Europe marketingigazgatója.

AZ FIM ENDURANCE 
VILÁGBAJNOKSÁGON GYŐZELMET 
ARATÓ TECHNOLÓGIÁK

Az elmúlt év amellett, hogy a Dunlop 
részéről új termékek intenzív bevezeté-
sét hozta, a versenypályákon is rendkívül 
produktív 12 hónapnak bizonyult. Az Isle 
of Man TT Superbike, illetve Senior kate-
góriáiban győztes Ian Hutchinson, illetve 
Michael Dunlop mellett az FIM Endurance 
világbajnokságon diadalmaskodó GMT94 
is Dunlop abroncsokat választott, többek 
között a Bol d’Or-on és a 24 órás Le Mans-i 
versenyen.

Ezekre a versenyekre a Dunlop egy 
kiváló tapadást és tartósságot biztosító 
új motorsport polimert fejlesztett ki. Az 
új Dunlop SportSmart TT-hez alkalmazott 
verseny-futókeverék bizonyítottan képes 
konzisztens teljesítményt nyújtani az üze-
mi körülmények széles tartományában, 
ami létfontosságú a vegyes versenypályás 
és országúti használathoz. 

Az érintkezési felület optimalizálásá-

nak céljából a Dunlop az innovatív NTEC 
technológiáját fejlesztette tovább a Sport-
Smart TT-n. Az új NTEC RT technológia 
versenypályán való motorozáskor lehe-
tővé teszi a hátsó abroncsnyomás fi nom-
hangolását az abroncslenyomat maximali-
zálásához. Ennek köszönhetően országúti 
használat során a motorosok a sztenderd 
gyártói nyomást alkalmazhatják, míg a pá-
lyán akár 24%-kal növelhetik az érintkezési 
felületet.

„A két technológia a kulcsa a Sport-
Smart TT teljesítményének. 2018 márci-
usában, az abroncs tényleges bemuta-
tásakor két további technológiát fedünk 
majd fel. E négy újdonság ötvözése olyan 
abroncsot eredményezett, melynek saját, 
speciális helye van a Dunlop hypersport 
portfólióján belül. Négy új abronccsal a hy-
persport szegmensben most már valóban 
minden motorosnak a maga abroncsát kí-
náljuk – az országúton és a versenypályán 
egyaránt” – tette hozzá Marfl eet.

A DUNLOP EUROPE

A motorsportban kiemelkedő sikereket 
elérő Dunlop a nagy, és az ultra nagy telje-
sítményű abroncsok egyik vezető gyártó-
ja. A Dunlop az Endurance bajnokságban 
a Suzuki Endurance Race Team, a Honda 
Racing és a GMT94 Yamaha technológi-
ai partnere, továbbá az FIM Moto2 és a 
Moto3 Világbajnokságok hivatalos abron-
csszállítója. Az Endurance motorverse-
nyeket már egy évtizede a Dunlop Europe 
csapatai és versenyzői uralják: a 2016-os 
FIM Endurance Világbajnokságot a Suzuki 
nyerte, míg a Man-szigeti TT-n John Mc-
Guinness minden egyes győzelmét Dun-
lop abroncsokon aratta. 

Az új SportSmart TT-vel a Dunlop
belép a kombinált trackday- 
versenypályás- és országúti abroncs szegmensbe 

• A Dunlopé a legfrissebb és leginnovatívabb hypersport kínálat
• Egy évtizede tartja az első helyet a Dunlop a kombinált versenypályás/országúti szegmensben
• A mostani a negyedik, új Dunlop Hypersport abroncs 10 hónapon belül
•  A Dunlop az új termékben FIM Endurance világbajnokságon győzelmet arató technológiákat 

alkalmazza
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A lúgos, semleges és savas közegeket felhasználó vizes alkat-
résztisztítás a leggyakrabban alkalmazott ipari technológiák közé 
tartozik – legyen szó akár a gépjárműiparról és az ahhoz kap-
csolódó beszállítóüzemekről, vagy az orvostechnikáról, a forgá-
csolásról, a stancolásról, a mélyhúzott vagy hajlított alkatrészek 
gyártásáról, a fi nommechanikáról vagy a precíziós optikai ipar-
ról. A „hasonló oldja a hasonlót” kémiai alapelvnek megfelelően 
akkor lehet ezeket a berendezéseket alkalmazni, ha vizes bázisú 
(poláris) szennyeződéseket, például hűtő- és kenőemulziókat, 
polírozó pasztákat, részecskéket, ledörzsölődéseket, sókat és 
ujjlenyomatokat kell eltávolítani. A vizes alkatrésztisztításhoz az 
Ecoclean a standard berendezések és az ügyfelek igényei sze-
rint kialakított tisztító rendszerek széles választékát kínálja. A 
különböző ágazatok feladataihoz és követelményeihez történő 
optimális hozzáigazítás lehetővé teszi nemcsak a jobb tisztítási 
minőséget, a nagyobb folyamatbiztonságot és a berendezés fo-

kozott rendelkezésre állását, hanem a költségek és az erőforrások 
megtakarítását is.

ECOCFLEX 3 – MÉRCE A ROBOTCELLÁK SZÁMÁRA 
A TISZTÍTÁSI MINŐSÉG ÉS A HATÉKONYSÁG TERÉN

A rövid ütemidők és a nagy rugalmasság a motor- és sebesség-
váltó-alkatrészek (például hengerfejek és forgattyúházak) elő-, 
köztes és végtisztításánál a robotcellákat az autóipar nélkülözhe-
tetlen termelőeszközeivé tették. Az EcoCfl ex 3M/3L rendszerekkel 
az Ecoclean új etalonokat állít fel ezen tisztítóberendezések terén. 
Erről egyrészt a speciálisan a tisztítóberendezésekhez kifejlesztett 
SCARA manipulátor gondoskodik, amely kiváltja a kereskedelmi 
forgalomban elérhető, adaptált hatkarú csuklós robotot. A robusz-
tus konstrukciónak köszönhetően a robot teljesen nagy szilárdsá-
gú alumíniumból és rozsdamentes acélból készül, IP69 védettsége 
révén alkalmas a nagy nyomású vízsugár elviselésére, és bemerít-
hető. De nemcsak a robotot magát, hanem a vezérlőjét is hozzá-
igazította az Ecoclean az alkalmazáshoz. A robotot egyszerűen, a 
tisztítóberendezés CNC-vezérlőjén keresztül lehet kezelni. A robot 

A vizes bázisú tisztító rendszerek
feladatorientált kialakítása
Hatékonyabb tisztítás az optimális illesztés révén

A vizes bázisú közegekkel végzett alkatrésztisztítás alkalmazási területei átfogják a durva, 
a köztes és a fi nomtisztítást, sőt a legfi nomabb tisztítást is. A megfelelő tisztító rendszerbe 
történő befektetésnél a tisztítási minőség, az átbocsátás, az ütemidő, a folyamatbiztonság és a 
gazdaságosság jelentik a lényeges kérdéseket. Az Ecoclean ezeket különböző berendezéskoncepciókkal 
válaszolja meg, amelyeket a mindenkori ágazathoz és feladatokhoz igazít hozzá. 

Az EcoCfl ex 3 robotcella az autóipar motor- és sebességváltó-
alkatrészeinek tisztításában, többek között a speciálisan 
kifejlesztett SCARA manipulátor révén új etalonokat állít fel
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vezérléséhez hagyományosan szükséges PLC így feleslegessé vá-
lik. Az EcoCfl ex 3 alkalmazásspecifi kus, innovatív folyamattechni-
kával van felszerelve, ezért a nagy és az alacsony nyomású alkal-
mazásokat, valamint az injekcióval végzendő elárasztásos mosást 
egyetlen tisztítóállomásban lehet megvalósítani. 

JÖVŐBE MUTATÓ KAMRÁS BERENDEZÉSEK
VIZES TISZTÍTÁSI FOLYAMATOKHOZ

A szélesen értelmezett általános iparban használt alkatrészek 
zsírtalanításának, köztes és fi nom tisztításának sokféle különböző 
feladatait az Ecoclean különböző vizes tisztítóberendezésekkel 
fedi le. Az EcoCcube optimális belépő modell, sokféle feladathoz 
alkalmazható. Befoglaló méretei csupán 2100 × 1630 × 1855 
mm (H × Sz × M), kis tömegű, így a kompakt berendezés egy-
szerűen és igen rövid idő alatt integrálható a gyártási folyamatba. 
Az alapfelszereltséghez tartozó két elárasztótartály optimálisan 
összehangolt méreteinek köszönhetően az üzemi hőmérséklet 
gyorsan és energiahatékony módon elérhető.

A merítő- és szórófolyamatokhoz tervezett, vákuumálló mun-
kakamrával felszerelt EcoCwave berendezés alkalmazási spektru-
ma a durvától a köztesen át a legfi nomabb tisztításig terjed. 
Ehhez ez a sokoldalú rendszer az alkalmazáshoz illesztve alapfel-
szereltségként két vagy három tartállyal van ellátva. Elrendezése 
álló, kivitelét az áramlás szerint optimalizáltuk. Ez megakadályoz-
za a forgács- és piszoklerakódások kialakulását. Ezenkívül minden 
tartály külön közegkeringetőt tartalmaz, főáramú és elkerülő szű-
réssel. A munkakamra optimalizált forgóállványa lehetővé teszi 

azt, hogy a közegek és a mosómechanika, például az ultrahang 
vagy a szórósugár minden oldalról hozzáférjen a tisztítandó al-
katrészhez. Mindezek nemcsak a tisztítási minőség javításához 
járulnak hozzá, hanem észrevehető mértékben növelik a közegek 
élettartamát, és ezzel csökkentik a tisztítási költségeket.

Az EcoCmax berendezésnél is egyszerűen hozzá lehet igazíta-
ni a tisztítóprogramot a szennyezéshez és a megkövetelt tisztasá-
gi fokhoz. A három fokozatú tisztítási folyamathoz és szárításhoz 
kialakított egykamrás berendezés a munkakamra feltöltésekor 
és leeresztésekor főáramköri szűrést alkalmaz, illetve folyamatos 
elkerülő szűrést valósít meg az összes elárasztótartálynál az öb-
lítőfürdők előkészítésére. Emellett beépített elpárologtató gon-
doskodik a hővisszanyerésről.

FOLYAMATBIZTOS MEGOLDÁSOK 
A LEGNAGYOBB TISZTASÁGI IGÉNYEKHEZ

Az egyjegyű mikrométeres tartományba eső, sőt annál is kisebb 
részecskeméretű tisztasági specifi kációk, valamint a fi lmjellegű 
tisztasággal szembeni legnagyobb igények napjainkban napiren-
den vannak a különböző ágazatokban. Ezek a bonyolult feladatok 
jelentik az UCM AG, az SBS Ecoclean Csoport precíziós alkalma-
zások termékvonalát előállító tagjának szakterületét. Ez a vállalat 
az alkatrészek geometriájából, az anyagból, a szennyezésekből 
és a tisztasági követelményekből kiindulva fejleszti ki a testresza-
bott tisztítási eljárásokat és a megfelelő ultrahangos nagy fi nom-
ságú tisztítóberendezéseket. Az ultrahangos, nagy fi nomságú 
tisztítóberendezéseket úgy kell kialakítani, hogy a legnagyobb 

Az innovatív folyamattechnika révén az EcoCwave 
lehetővé teszi nagy alkatrészmennyiségek hatékony tisztítását.
Az álló elrendezésű, optimalizált áramlású elárasztótartályok 
hozzájárulnak a kiváló tisztítási minőséghez és a fürdőközeg 
hosszú élettartamához

Kis befoglaló méreteinek és csekély tömegének, 
valamint az alapfelszereltséghez tartozó két elárasztótartály 

optimálisan összehangolt méreteinek köszönhetően 
az EcoCcube optimális belépést tesz lehetővé 

a vizes tisztítás világába
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www.ecoclean-group.net

Az SBS Ecoclean csoport
(korábban Dürr Ecoclean), jövőorientált gépek 
fejlesztését, gyártását és értékesítését végzi az ipari 
alkatrészek tisztításához és felületkezeléséhez. Ezen 
fejlett megoldások segítik a vállalatok hatékony és 
fenntartható termelését világszerte. Ügyfeleink nagy része 
az autó- és beszállítóiparban tevékenykednek, illetve a 
széles körű ipari piacon az orvosi-, mikró-, és precíziós 
ágazaton keresztül egészen a gépgyártáson, az optikai 
energetikai-, és űrkutatási iparágig. Az Ecoclean sikere az 
innovációra, a csúcstechnológiára, a fenntarthatóságra, az 
ügyfelcentrikusságra, a sokszínűségre és a tiszteletre épül.A 
vállalat csoport 12 telephellyel 9 országban van jelen és 
körülbelül 800 embert foglalkoztat világszerte

tisztasági fokot biztonságos folyamattal és hatékonyan lehessen 
elérni. Ebből a célból a berendezések alapfelszereltségként tar-
talmazzák az UCM által kifejlesztett négy oldali túlfolyót. További 

jellemzője a berendezéseknek az, hogy a tervezők minden össze-
tevőt, például a medencéket, a tartályokat és a csővezetékeket az 
áramlás szempontjából optimalizálva alakítottak ki, ami megaka-
dályozza a piszoklerakódások és a pangó folyadék kialakulását.

A mindenkori alkalmazás szerint optimalizált berendezés- és 
folyamattechnikát, valamint a folyamatparamétereket hatéko-
nyan és biztonságosan meg lehet határozni az Ecoclean és az 
UCM technológiai központjaiban, az eredeti szennyezett alkatré-
szeken végzett tisztítási kísérletekkel.

A kiemelt tisztasági követelményekhez az UCM az alkatrészek 
geometriájából, az anyagból, a szennyezésekből és a tisztasági 
követelményekből kiindulva fejleszti ki a tisztítási eljárásokat
és az ultrahangos, nagy fi nomságú tisztítóberendezéseket
Fotók: Ecoclean 
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„A Goodyear üzleti kapcsolatunk számos 
területén tett tanúbizonyságot ügyfélközpon-
tú hozzáállásáról. Erős elköteleződést mutat-
tak az FCA igényei iránt, rugalmas, átlátható 
működéssel, szűkös határidők esetében is. 
Köszönjük, Goodyear” – nyilatkozta az FCA.

Nick Harley, a Goodyear EMEA régió OE 
(Original Equipment) ügyfeleiért felelős ügy-
vezető igazgatója hozzátette: „Örömünkre 
szolgál, hogy mi nyertük el ezt a fontos díjat. 
Az FCA most választott először egy abroncs-
gyártót a teljes alváz szektor legjobb beszállí-

tójának. Ez hatalmas siker, melyet a Goodyear 
projektcsapat nagyfokú elköteleződésének 
köszönhetünk. Minden nap azon dolgozunk, 
hogy kiváló minőségű termékeket és szolgál-
tatásokat biztosítsunk az FCA részére, melye-
ket speciális igényeik kielégítésére fejlesztet-
tünk ki.”

A díjat Alfredo Altavilla, EMEA ügyvezető 
igazgató és a csoport igazgatótanácsának 
tagja, Monica Genovese, EMEA csoportszintű 
beszerzési vezető és Edoardo Calarco, EMEA 
alváz- és motorrendszerek beszerzéséért fe-
lelős részlegvezető adták át Nick Harley-nak. 

2017 folyamán a Goodyear tovább erősí-
tette partnerkapcsolatát az FCA-val. A vállalat 
a közelmúltban jelentős megbízásokat kapott 
eredeti felszerelések szállítására több FCA 
márka új modelljeihez: 

•   a legelső Maserati SUV, a Maserati Levante 
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV ab-
roncsokkal van felszerelve

•   az Alfa Romeo Stelvio SUV Goodyear Eagle 
F1 Asymmetric 3 SUV abroncsokat kapott

•   az Alfa Romeo Giulián Eagle F1 Asymmetric 
3 ROF és Effi  cientGrip Performance abron-
csok vannak

•   a Jeep Renegade Effi  cientGrip SUV és Vector 
4Seasons abroncsokkal van felszerelve

•   a Fiat 500X pedig Effi  cientGrip Performance 
és Eagle F1 Asymmetric 2 abroncsokat ka-
pott.

A Goodyear örömmel várja, hogy az újabb 
technológiák és modellek kifejlesztése és pia-
ci bevezetése során továbbra is szoros együtt-
működésben dolgozhasson az FCA-val.

A Goodyear lett az év beszállítója
a Fiat Chrysler Automobiles EMEA alváz szegmensénél
Ezt a fontos díjat első alkalommal adta az FCA egy abroncsgyártónak

A neves olasz-amerikai autógyártó a 2017. december 7-én adta át „Az év alvázbeszállítója” díjat 
a Goodyearnek a torinói Lingotto épület Gianni Agnelli konferenciateremében megrendezett 
éves beszállítói konferencia keretében.

www.goodyear.eu

http://www.ecoclean-group.net
http://www.goodyear.eu
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www.adient.com

Világújdonságnak számító autóipari 
fejlesztés az Adient mezőlaki üzemében

Az Adient - vezető autóüléseket gyártó vállalat - a magyar szakemberek részvételével zajló projektben 
a világon elsőként teljesen holtjátékmentes működésű ülés háttámla állító termékcsaládot 
fejlesztett. A projekt 996 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült.

Az autóüléseket gyártó Adient cégcsoport 2007 
óta van jelen Magyarországon, gyártóegységei-
ben olyan nagy autógyártók számára készítenek 
innovatív gépjármű ülés-szerkezeteket, mint a 
BMW, a Daimler, a Tesla, a Ford, a Jeep vagy a 
Volkswagen. A vállalat három Magyarországi te-
lephelyén - Móron, Mezőlakon és Kecskeméten 
- több mint 2700 szakember dolgozik. 

A 2011-ben megnyílt mezőlaki üzemben 
ülés háttámla és ülésmagasság állító, illetve zár-
szerkezetet és ülésrögzítő mechanizmusokat 

gyártanak. Jelenleg a világ minden tizedik autójába az 580 főt foglalkoz-
tató mezőlaki üzemben gyártott ülés mechanizmusok vannak beépítve. 
Az Európai Unió szinte összes országába, illetve Ausztrália kivételével 
a világ minden kontinensére szállít a cég a Magyarországon gyártott 
termékből. A tömeggyártás mellett kutatás-fejlesztési tevékenység is 
zajlik Mezőlakon az Adient Németországban lévő európai technológiai 
központjában dolgozó szakemberekkel szorosan együttműködve. Ezen 
munka keretében kerülhetett sor a világon egyedülálló holtjátékmentes 
ülés háttámla állító 3 termékcsalád - ülés háttámla állító, ülésmagas-
ság állító, zárszerkezet - kifejlesztésére is. A mintegy 2,85 milliárd forint 
összértékű fejlesztés a Széchenyi 2020 program Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Programjának (GINOP) 996 millió forint támogatásá-
val valósulhatott meg. A projekt végrehajtásában az Adient konzorciumi 
partnere a győrújbaráti Julius-Globe Kft. volt, a vállalatnál a prototípus 
termékcsalád alkatrészeinek tervezését és kísérleti gyártását végezték el.

„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy a szoros határidőket betart-
va sikeresen fejeztük be ezt a projektet. Az Adient Mezőlak Kft. részéről 
34 szakemberből álló csapat dolgozott a programban. A magyar és né-
met kollégák közös szakértelmével megvalósult világújdonságnak szá-
mító autóülés innováció kézzel fogható bizonyítéka az Adient globális 
vezető szerepének. Büszkék vagyunk arra, hogy ez a munka itt Magyar-
országon, Mezőlakon valósulhatott meg.” – mondta el Marai Zoltán, az 
Adient mezőlaki gyárának igazgatója

A fejlesztési program részletei:
•  A világon egyedülálló holtjátékmentes ülés háttámla állító 3 termék-

család - ülés háttámla állító, ülésmagasság állító, zárszerkezet – kifej-
lesztésre fókuszált a program.

•  A fejlesztési program első lépéseként a prototípusok megtervezésére, 
legyártására, tesztelésére és a véglegesítésére került sor.

•  A prototípusok véglegesítésével párhuzamosan zajlott a termékek szé-
riatermelésének megtervezése és előkészítése.

•  Az új termékek gyártására alkalmas technológiák, gépek, automatikák 
kifejlesztése, a gyártósorok tervezése és a sorok legyártására is a projekt 
keretében valósulhatott meg. 

•  Ezt követően került sor az elkészült termelő berendezések próbaüze-
mére, optimalizálásra, majd a fejlesztési projekt lezárása után a széria-
termelés beindítására.

•  Projekt időtartama: 2015. 12. 01 – 2017. 11.30.
•  Ügyfelek, amelyek számára az új termékcsaládból jelenleg szállítanak: 

BMW, Daimler, Rolls Royce, Renault, VW-csoport, Tesla, Ford, Jeep.

A Julius-Globe Kft-ről
A Julius-Globe Kft. egy 1998-as alapítású száz százalékban 
magyar tulajdonú vállalkozás. A győrújbaráti 2800 
négyzetméteres üzemükben korszerű gépparkkal 
rendelkeznek. Precíziós alkatrészek CNC-megmunkálásával, 
gyártósorok, mérőkészülékek tervezésével és gyártásával 
illetve kísérleti kutatásfejlesztéssel foglalkoznak. Több 
mint 9 iparágba szállítanak, legnagyobb százalékban az 
autóipar számára, de beszállítanak a csomagoló-, nyomda-, 
hightech-, energia-, gép-, műanyag-, elektronikai-, 
dohányiparba, illetve az orvosi műszergyártási szektorba is.

Az Adientről
Az Adient a világ egyik vezető autóülés gyártó vállalata. 
Globálisan 86000 alkalmazottat foglalkoztatva 237 
üzemben, 33 országban gyárt és szállít a vállalat autóipari 
üléseket minden járműtípushoz és a legnagyobb OEM-
eknek. A vállalat szakértelme az ülésgyártás teljes 
folyamatára kiterjed, a teljes üléstől kezdve az egyes 
alkatrészek gyártásáig. Ez az integrált, cégen belüli szaktudás 
teszi lehetővé, hogy a vállalat termékeit a kutatástól és 
tervezéstől eljuttassuk egészen a kivitelezésig és gyártásig, 
ezzel évente 25 millió járműhöz gyártva alkatrészeket. 
További információért kérjük, hogy látogasson el a www.
adient.com oldalra.
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A versenyszféra támogatásával 
fejlődhetnek az egyetemi 
szakirányok

Az Eckerle Magyarország Industrie üzletága a duális képzési rendszer bevezetésétől partnere a 
Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karának. A kiskőrösi üzemegység négy 
szakon működik együtt a felsőoktatási intézménnyel, ahol gépészmérnökök, járműmérnökök, 
mérnök informatikusok, valamint műszaki menedzserek tölthetik szakjuknak megfelelően 
gyakorlati időszakukat a cégnél. Hubina Pétert, az Eckerle cégcsoport európai automatizálási 
vezetőjét kérdeztük az együttműködésről, aki 2015 óta az intézmény záróvizsga-bizottsági 
elnöke.

Mit gondol az egyetemmel való együtt-
működésükről?
Cégünk elhivatott a kapcsolódó mű-
szaki szakképzések támogatásában. Az 
Eckerle Magyarország kiskőrösi telep-
helye kettőezer-tizennégy óta duális 
képzési hely. Úgy gondolom, hogy ma 
már létfontosságú egy üzemnek/gyár-
nak/gépépítő cégnek együttműködnie 
a hazai felsőoktatási intézményekkel. A 
GAMF régen és most is nyitott a kapcso-
latra a versenyszférával, így az együtt-
működés rendkívül jó, az egyetemi kar 
kiváló partner. Lehetőségeihez mérten 

segít és támogat. Kitárja az ajtókat, és megmutatja a lehetőségeket.
Amellett, hogy az Eckerle duális partnere az intézménynek, Ön 
évek óta elnöke a záróvizsga-bizottságnak is. Milyen szakirány 
hallgatóit értékelte a februári záróvizsgáztatáskor?

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kará-
nak mechatronika szakirányos hallgatóinak védésein vettem részt 
idén. Cégcsoportunk az egyetem – akkor még Kecskeméti Főis-
kola - duális szakképzési partnere. Az együttműködés keretében 
több szakon van lehetőségük a diákoknak kiemelt gyakorlati le-
hetőséggel elvégezni tanulmányaikat. Kiskőrösi üzemegységünk 
pedig az egyetemmel közösen népszerűsíti a duális szakképzési 
formát.

Összességében mik a tapasztalatai a záróvizsgázó hallgatók 
szakdolgozati védéseivel kapcsolatban?

Az új vizsgaszabályzat szerint minden hallgatónak először meg 
kell védenie a szakdolgozatát és csak utána húzhat tételt. Ennek 
értelmében sokkal nagyobb a fókusz magán a védésen, mint 
korábban. A hallgatói munkák és prezentációk évről évre egyre 
színvonalasabbak, azonban továbbra is kihívást jelent a diákoknak 
egy több hónapnyi munka negyedóra alatti bemutatása. Több al-
kalommal is nagy szerénységgel mutattak be komoly analitikus 
számításokat, vagy éppen egy jól megtervezett, modern robot 
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MÉRÉSTECHNOLÓGIAMÉRÉSTECHNOLÓGIA

OPTIKAI 
MÉRŐRENDSZEREK
Termelékenységnövelés
a mérési idő 
drasztikus csökkentésével 

Gyors, könnyű és pontos külső 
profi lmérések esztergált 
és forgásszimmetrikus 
alkatrészeken

◗ Tengelyeken
◗ Szelepeken
◗ Csavarokon és menetes betéteken
◗ Fogászati impalntátumokon
◗ Palástköszörült munkadarabokon

MTL mérőszoftver
◗  Alkatrész külső profi ljának 

teljes körű méretezése
◗  Külső átmérők, hosszak, szögek, 

beszúrások, rádiuszok, lapolások, 
kiértékelése

◗  GD&T mérések (egytengelyűség, ütés, 
merőlegesség, párhuzamosság, stb.)

◗  Jegyzőkönyvezés
(grafi kus és táblázatos nézet)

Elérhetőség
LAMATEC Méréstechnika Kft.
Web: www.lamatec.hu
E-mail: info@lamatec.hu
Telefon: 06 70 772 4001

rendszert. Volt már rá példa, hogy valaki izgalmában alig bírta elmondani, hogy diploma-
munkájaként egy olyan gépet készített, amit három nap alatt kellett üzembe helyeznie, 
hogy napi több tízezer termék gyártása sikeresen el tudjon indulni.

Hány szakdolgozati védést értékelt?
Idén tizenhárom hallgató vizsgázott nálam és mind gond nélkül vette az akadályt.

Miért Önt kérték fel a feladatra?
Ez egy érdekes történet, melyre a mai napig szívesen emlékezem vissza Vajnai Tibor pro-
fesszor úrral. Óriási lelkesedéssel, kettőezer-tizennégy őszén egy kecskeméti nyilvános 
programban vettünk részt, mint kiállító. Ezen a rendezvényen cégünket reklámoztuk, 
hogy duális hallgatókat keressünk minden szakon (ekkor még nem tudtuk, hogy csak a 
gépész- és járműmérnöki kar csatlakozott a duális képzéshez és az informatika még nem). 
Vajnai professzor úr, az Informatika Tanszék vezetője meglepve olvasta, hogy az informa-
tika képzési terület még nem része ennek az oktatási formának, de mi már hirdetjük. Sze-
mélyesen megkeresett és megkérdezte, hogy ez mennyire komoly elhatározás. Valóban 
akarunk infósokat is duális hallgatóként foglalkoztatni? Határozott válaszom arra inspirál-
ta a professzor urat, hogy egy kerekasztal megbeszélésen fejezzem ki a szándékomat és 
támogassam a GAMF vezetőit, hogy további tanszékeket is vonjanak be ebbe a képzési 
formába. Így indult el a kapcsolatunk egy közös ügyért és kettőezer-tizenötben felkértek 
záróvizsga-bizottsági elnöknek, melyet nagy tisztelettel el is fogadtam.

Miért hasznos cégük számára a bizottsági munka?
Több területen is hasznos az együttműködés:
•  Látjuk a vizsgatételek időszerűségét és tartalmát, így mint iparági szereplő, tudjuk mi-

lyen tudásra lehet alapozni a pályakezdő munkavállalók esetében.
•  Nyomon követhetjük a szakirányok folyamatos fejlődését, hiszen ez húzóágazat ma Ma-

gyarországon.
•  Azonnali kapcsolati lehetőséget biztosít leendő munkavállalóinkkal.
Az Eckerle Magyarország munkaerő igényének egy részét a duális szakképzésben résztve-
vő gyakornokok biztosítják, eddig minden végzett hallgató felvételt nyert vállalatunkhoz. 
Jelenleg tizenegy gyakornoka van cégcsoportunknak a képzési forma keretében, mely-
hez évente további öt duális helyet kívánunk biztosítani.

Az Eckerle Magyarországról
Az Eckerle Gruppe története 1968-ig nyúlik vissza, amikor családi vállalkozásként 
megalapították a németországi Baden tartományban. Az idők folyamán laka-
tos műhelyből folyamatosan fejlődő, multinacionális vállalattá nőtte ki magát. 
Gyáregységeiben jelenleg öt ország, több mint négyezerkétszáz dolgozója szá-
mára biztosít álláslehetőséget. Tevékenységei között elektromotorok EC modul- 
és szénkeferendszer tervezése, előállítása, komplex fröccsöntött műanyag-, stan-
colt alkatrészek gyártása, manuális és automatizált gyártósorok fejlesztése, CNC 
megmunkálás, valamint ipari rendszerkomponensek értékesítése is megtalálható. 
1991-ben a kiskőrösi telephely szénkefe gyártásával megkezdődött az Eckerle 
magyarországi működése. Néhány évvel később automatizálással, valamint CNC 
megmunkálással bővült az üzemi termelés. 1994-ben hazai forgalmazójává vált a 
Schmidt Technology, valamint a Bosch Rexroth termékeinek, melynek köszönhe-
tően az Eckerle Magyarország húszévnyi szakmai tapasztalatot tudhat magáénak 
ezen termékek kereskedelmében és felhasználásában. 2000 óta műanyag techno-
lógiában és stancolt alkatrészek gyártásában is kiemelt minőségű termékkínálat-
tal rendelkezik. A vállalat további egységei Császártöltésen, Bólyon és Zalaeger-
szegen találhatóak, ahol az egyedi megrendelésektől a szériagyártásig áll vevői 
rendelkezésére.

www.hu.eckerle-industrie.com
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Az ügyfelei közé tartoznak többek között a legnevesebb autógyár-
tók is.

A FELADAT

Egy európai autógyár a személyautó alvázainak a szállítását, amit 
eddig villástargoncával oldott meg, egy úgynevezett kezelő nél-
küli automata szállítórendszerrel (FTS) szeretett volna megoldani. 
Ennek megfelelően a szállítókocsikat és a szállítórendszert össze 
kellett hangolni. A siker érdekében szoros együttműködésre volt 
szükség az ügyfél, a végfelhasználó és a Blickle között. Az FTS 
rendszer akkumulátorának élettartam maximalizálása érdekében 
alacsony gördülési ellenállású kerékre volt szükség. Ezen felül el 
kellett kerülni, hogy a padlón fekvő apró fém tárgyakon, mint pél-
dául csavarokon, alátéteken való áthaladás befolyásolja az auto-
mata FTS rendszer működését. Emellett a rendelkezésre álló be-
építési magasság is nagyon korlátozott volt, mert az FTS rendszert 
egy már meglévő szállító rendszerbe kellett integrálni.

A MEGOLDÁSUNK

A futófelület számára a Besthane® Soft-ot választottuk ki, ez-
zel biztosítva az alacsony gördülési ellenállást, amivel az 
FTS rendszer akkumulátorait kímélhetjük. A 150 mm-es ke-
rékátmérő jó kompromisszumot jelentett a kompakt szer-
kezet, a megfelelően magas teherbírás – a jól bevált LH vil-
lasorozattal szerelve – és a hosszú élettartam között. Ezek 
a tulajdonságok nélkülözhetetlenek voltak, mivel a görgők 

3 műszakban évi több 
ezer kilométert tesznek 
meg. Ezen felül mérnö-
keink egy olyan kefével 
szerelt lábvédőt készí-
tettek, amely a földön 
fekvő fémtárgyakat ol-
dalra tolja. Így a kerekek 
útja mindig szabadon 
marad és a járműnek 
nem kell akadályokon 
áthaladnia. 

Söpörd tisztára az utat!
Nagy teherbírású görgő egyedi lábvédővel az autóipar számára

Az LH-ALBS 150K-FSB görgő előnyei, 
valamint technikai információ
•  A Besthane® Soft poliuretán elasztomerből készült 

optimalizált futófelület gördülési ellenállása gondoskodik 
az FTS rendszer akkumulátorainak minél hosszabb 
üzemidejéről.

•  A kefével integrált lábvédő megakadályozza, hogy 
az automatizált szállítmány működését az apró 
fémtárgyakon való áthaladás befolyásolja.

•  Az erős acéllemezből préselt nagy teherbírású LH sorozatú 
villaszerkezet, a négy keményített csapágycsészével, 
valamint a puha (75° Shore A) poliuretán futófelület 
tökéletes összhangban vannak és megfelelnek a 
legmagasabb elvárásoknak is az extrém hosszú 3 
műszakos működés számára.

www.roll-n.hu

Az ügyfél egy 80 dolgozót foglalkoztató spanyol székhelyű vállalat, amely már több mint 30 éve az 
autóiparban tevékeny. A vállalat méretre szabott megoldásokat fejleszt, gyárt és szerel különböző 
szállítórendszerekhez járműalkatrészek kezelésére és karbantartására.
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Blickle  Ipari KerekekBlickle ipari kerekek & görgők
Termékeink az intralogisztika területén a lehető legnehezebb 

terheket is képesek az A pontból a B pontba juttatni. A gépgyártás 

területén bármely gépet mobillá teszünk. Kerekeink az összes 

speciális higiéniai követelményeknek megfelelnek, amelyek az 

élelmiszergyártás területén, vagy a kórházakban jelentkeznek. 

Bilz vibrációs technika
A Bilz Vibration Technology AG gépek és berendezések rezgés-

és hangszigetelésével foglalkozik. A cég ezen a nagyon 

speciális területen Európa-szerte vezető helyet foglal el a gép és 

berendezésgyártás területén valamint az autóiparban.

www.bilz.hu

ROLL-N Conveyor
Akár nagy teherbírású görgőspálya, raklapszállító szalagok, 

többszintű árutovábbító rendszerek, szállítószalag görgők, golyós 

görgők, hajtott és szabadon futó szállítószalag és szállító rendszerek.

Együtt dolgozzuk ki az Ön igényeinek legjobban megfelelő megoldást.

ROLL-N Ipari Kerekek Kft · 1037 Budapest · Hunor u. 44-46.

Telefon: +36 (1) 453-0169 · Fax: +36 (1) 453-0170 · info@roll-n.hu · www.roll-n.hu 

ROLL-N Carry
Kézikocsik, asztalkocsik, raktári platós kocsik, rekeszmozgató kocsik. 

Az ipari termelésben valamennyi nélkülözhetetlen eszköz. 

Megkönnyítik és felgyorsítják az anyagmozgatást, ergonomikus 

munkavégzést biztosítanak és ezzel növelik a termelékenységet.

http://www.bilz.hu
mailto:info@roll-n.hu
http://www.roll-n.hu


A-1230 Wien,  Slamastrasse 47. 
Tel.: +43 (0) 1/615 2990 
Fax: +43 (0) 1/615 2990-20
Mail: info@jutz-lasertechnik.at 
Web: www.jutz-lasertechnik.at

Számunkra ügyfeleink elégedettsége 
és a tökéletes szolgáltatás első helyen állnak!

A PAVILON, 211E Stand
Lézerspecialistáink szívesen várják Önöket !

Az ALPHA LASER márka hivatalos képviselője 2002 óta

Amit kínálunk:
•  lézerhegesztés, -gravírozás és -vágás 

helyben, azonnal
•  mobil lézerhegesztési szolgáltatás

az ügyfél által kívánt helyen
•  ajánlatadás az ügyfél által adott rajzok

és leírás alapján
•  gépeink bemutatása bécsi székhelyünkön 

(közvetlenül az autópálya mellett),
és hozott mintadarabokon próbahegesztés

•  lézerhegesztő oktatás kezdő és haladó 
szinten, Bécsben vagy az ügyfélnél

•  új technikai megoldások, technológiák 
autóipari és egyéb területeken

•  sorozatgyártás az ügyfél igényei szerint
•  tapasztalt, nagy szakmai tudással 

rendelkező kollégák, rugalmasság 
a tanácsadás és a megoldások tekintetében

•  az ALPHA LASER szállézertechnológiás 
gépei 

•  lézerhegesztő hozaganyagok széles 
kínálata, azonnali szállítással

mailto:info@jutz-lasertechnik.at
http://www.jutz-lasertechnik.at
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