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Az Automatizálás jövője kék.

Lenze Hajtástechnika Kft.
Keleti u.7 | 2040 Budaörs
Tel: +36 23 501-320 | info@Lenze.hu

Automatisierung für die 
Zukunft des Maschinenbaus

Motion
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ProdEngineer Média Lapkiadó Kft.

Telephelyek:
1135 Budapest, Tahi utca 53-59. 309/a

2890 Tata, Erzsébet királyné tér 13.

l  Mérnöki szaklapkiadó iroda
marketing@prodengineer.eu

l  Ügyvezető igazgató
Balassa Zsolt
Telefon: +36 70 600 9429
management@prodengineer.eu

l  Főszerkesztő
Weirach Andrea
Telefon: +36 70 600 8751
editor@prodengineer.eu

l  Hirdetésfelvétel
Telefon: +36 70 600 9628 
ad@prodengineer.eu

l  Ügyfélkapcsolat
Telefon: +36 1 769 0058
sales@prodengineer.eu

l  IT 
informationtechnology@prodengineer.eu

l  Tördelőszerkesztő
Kreatív Stúdió
info@kreativmagazin.hu

l  Nyomda

l  Terjesztés
Magyar Posta

l  Tartalom
Minden jog fenntartva, beleértve  a sokszo-
rosítás, a ProdEngineer bővített, illetve 
egyszerűsített változata kiadásának jogát is. 
A kiadó írásbeli engedélye nélkül sem a teljes 
ProdEngineer, sem annak részletei semmiféle 
formában nem sokszorosíthatóak. A kiadó 
a hirdetések, illetve a PR-cikkek tartalmáért 
nem vállal felelősséget.
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www.eszterga.hu

További újdonság a direkt hajtású főorsó, amely nagyobb nyoma-
tékot biztosít.

Áttervezett géptest: robusztosabb, súlyban nehezebb és mere-
vebb, a megnövelt gyorsjáratnak köszönhetően rövidebb 
ciklusidő valósítható meg.

Összességében D sorozat a mai vevői igényeket nagy mértékben 
kielégíti, teszi mindezt remek ár-érték arány mellett!

Szintén a hatékonyságot növeli a 2 db munkatérben elhelyezett 
csavaros forgácsszállító.

>> INNOVÁCIÓ
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Felülettisztítás        lézerrel

www.lezerestisztitas.hu

rozsdaeltávolítás
festékeltávolítás

olajos, zsíros szennyeződések
eltávolítása

fémről, kőről, betonról,
fáról, kerámiáról

FORT Facility Kft.      H–1071 Budapest, Peterdy u. 33.

lézer

http://www.lezerestisztitas.hu


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


Az ebből adódó 770 × 480 × 300 mm (Ho × Szé × Ma) mé-
ret lehetővé teszi, hogy mindig két, váltólapkás esztergakéssel 
felszerelt tálcát egymás mellé helyezzenek a tisztítókosárba, és 
azokra további tálcákat lehessen egymásra rakni. Ez hozzájárul 
az áteresztőképesség növeléséhez. A munkatérben az egyes és 
kettes tartályból vett közeggel kétmerítéses tisztítási lépés kö-
vetkezik, minden esetben ultrahangos rásegítéssel. Ezután egy 
gőzös zsírtalanítást hajtanak végre. Ezen folyamatlépés megy-
gyorsítása érdekében a gőzt közvetlenül a desztillálóból veze-
tik a munkatérbe. Az ezt követő vákuumos szárítás arra szolgál, 
hogy az összes alkatrész szárazon kerüljön ki a berendezés-
ből. „A berendezés elsődleges célja az, hogy a vártál gyakran 
jobb eredményeket érjünk el” – tájékoztatott Magnus Utberg.

Az oldószer hatékony előkészítése is hozzájárul a magas tisztítási 
minőséghez. Ezért a gyártáskor beépített fő desztilláció mellett, 
a folyamatos olajlefejtés érdekében, egy megkerülő desztillálót is 
beépítettek. A tartály egyes számú szűrőkörébe mágneses és zsá-
kos szűrőket építettek be, amelyek a fi nom, csiszolásból szárma-
zó, és a durvább részecskéket is felfogják. A kettes számú körbe 
épített gyertyaszűrő a nagyon fi nom részecskéket távolítja el a kö-
zegből. „A berendezés leadott hőjét hasznosítjuk, ezzel fűtjük vagy 
hűtjük a gyártócsarnokunkat” – jegyezte meg Magnus Utberg. 

ULTRAHANGOS FINOMTISZTÍTÁS 
A BEVONAT NÉLKÜLI ALKATRÉSZEKHEZ

A további tisztítási folyamatok az emulzióval történő csiszolás   
és/vagy homokfúvás után, valamint a váltólapkás esztergakés 
PVD vagy CVD bevonatának elkészítése előtt történnek. „Az al-
katrészeknek az utolsó tisztítás után bevonat készítésére alkalmas 
tisztaságúaknak kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy semmilyen szeny-
nyeződésmaradvány, korróziós nyom vagy vízfolt sem látható 
rajtuk” – magyarázta David Eidenqvist, a T&B Schleifen mene-
dzsere, akinek az osztályán üzemeltetik az UCM által kidolgozott 
ultrahangos fi nomtisztító berendezést. Összesen tizenegy keze-
lési fázist tartalmaz, automatikus tisztítószer-utánadagolással és 
olajleválasztóval. Ebben a váltólapkás esztergakések áthaladnak 
a folyamatlépéseken: háromszoros ultrahangos tisztítás és öblítés 
vezetékes vízzel, majd két öblítési fokozat teljesen sótalanított víz-
zel, amelyet kaszkádba vezetnek. Az első, teljesen sótalanított víz-
zel végrehajtott öblítési folyamatot szintén ultrahangos támoga-
tással kell segíteni. Ily módon lehet az esetleg még az alkatrészen 
található tenzid- vagy sómaradványokat megbízhatóan leöblíteni.   

Tisztításkor és öblítéskor az UCM által kifejlesztett, négy oldalon 
elhelyezett túlfolyók, valamint az a lehetőség, hogy a tálcákat rá 
lehet billenteni a szállítóállványra, berendezéstechnológiai szem-
pontból hozzájárulnak az alkatrészek nagyfokú tisztaságához. 
Az utolsó öblítés után következik egy lefúvató állomás, amely-
ben már az ezt követő kétfokozatú, átmenő meleglevegős szárí-
tás előtt el lehet távolítani a megtapadt víz túlnyomó többségét.

A ROBOTOK ÁLTAL VÉGZETT 
ADAGOLÁS LEHETŐVÉ TESZI AZ
EMBERI BEAVATKOZÁS NÉLKÜLI ÜZEMELTETÉST

Az automatizálással szemben is nagy igényeket támasztottak.     
„A berendezés lehetővé teszi az emberi beavatkozás nélküli 
üzemeltetést” – konkretizálta David Eidenqvist. Ennek érdeké-
ben a berendezést egy robottal szerelték fel. A váltólapkás esz-
tergakéseket tisztításkor egy indexelt tálcára helyezik, a tálcákat 
egymásra rakják, a köteget fedéllel zárják le, és egy automati-
kus jármű szállítja őket a tisztítóberendezéshez. Ott egy munka-
társ beszkenneli a vonalkódot, amely a kísérőpapíron található. 
Ezután következik a tisztítóprogram  kiválasztása. Ezután a jár-
műről a köteg átkerül a berendezés berakószalagjára, amely öt 
ilyen köteg számára biztosít helyet. Egy a munkadarab-hordozók 
számának megállapítására szolgáló magasságérzékelővel fel-
szerelt robot leveszi a fedelet, és a köteget betolja egy tárolóba.
A legfelső tálcát, mivel ez gyakran nincs teljesen tele, várakozó 
pozícióban, közbenső helyzetben tárolják, amíg az összes többi 
munkadarab-hordozót elhelyezik a berendezés szállítóállványán. 
A megrakott szállítóállványok a berendezés hátoldalához mozog-
nak az első kezelési pozícióba, és a betöltés és kirakodás irányában 
végighaladnak az automatikusan kiválasztott tisztítási folyamaton.

A további tisztítási folyamatok az emulzióval történő csiszolás és/
vagy homokfúvás után, valamint a váltólapkás esztergakés PVD 
vagy CVD bevonatának elkészítése előtt történnek, ultrahangos fi -
nomtisztító-berendezésben. 

www.ecoclean-group.net

A Tiszta Üzlet

Ecoclean az ipari termelés szinte minden 
területe számára kínál tisztítási rendszereket, 
illetve megoldásokat.
Magyarországi képviselet:  
GesKor Kft., Budapest, E-mail info@geskor.com

>> FELÜLETTECHNOLÓGIA
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    www.ecoclean-group.ne

www.ucm-ag.com

A szárítás után a robot kiveszi a tálcákat, majd ismét egymás-
ra rakja azokat. Eközben áthalad egy villás fénysorompóval el-
látott indexált pozíción, amelynek segítségével a robot érzékeli, 
hogyan kell a munkadarab-hordozót úgy a kötegre helyeznie, 
hogy az összes tálca azonnal kiegyensúlyozott állapotban legyen.
„A berendezéssel nem csak a jobb tisztítási minőséget célozzuk 
meg, hanem csökkentett vegyszer- és munkaerőfelhasználást 
is elérünk, így növekszik a gazdaságosság is és javulnak mun-
katársaink munkakörülményei is” – tájékoztat David Eidenq-
vist. „Ezen felül a magas fokú tisztasággal és a bevonat jó ta-
padásával ügyfeleink számára még tovább javítottuk váltólapkás 
esztergakéseink minőségét” – egészítette ki Anna Landström.

Doris Schulz

A képek forrása: Sandvik Coromant

Az SBS Ecoclean csoport (korábban Dürr Ecoclean), jö-
vőorientált gépek fejlesztését, gyártását és értékesítését 
végzi az ipari alkatrészek tisztításához és felületkezelésé-
hez. Ezen fejlett megoldások segítik a vállalatok hatékony 
és fenntartható termelését világszerte. Ügyfeleink nagy 
része az autó- és beszállítóiparban tevékenykednek, illet-
ve a széles körű ipari piacon az orvosi-, mikró-, és precízi-
ós ágazaton keresztül egészen a gépgyártáson, az optikai 
energetikai-, és űrkutatási iparágig. Az Ecoclean sikere 
az innovációra, a csúcstechnológiára, a fenntarthatóság-
ra, az ügyfelcentrikusságra, a sokszínűségre és a tisztelet-
re épül. A vállalat csoport 12 telephellyel 9 országban van 
jelen és körülbelül 800 embert foglalkoztat világszerte.

Az emberi beavatkozás nélküli üzemeltetés lehetővé tétele érde-
kében a teljes alkatrészkezelés robotokkal történik. 

Annak érdekében, hogy az alkatrészek az utolsó tisztítás után kész 
állapotban jöjjenek ki a berendezésből, a rendszer összesen ti-
zenegy kezelési fázissal rendelkezik.

Az új finomtisztító-rendszerrel nem csak jobb tisztítási minőséget 
kívántunk elérni, hanem a vegyszer- és munkaerőfelhasználást is 
képesek voltunk csökkenteni.

> >  FELÜLETTECHNOLÓGIA

36

http://www.ecoclean-group.ne
http://www.ucm-ag.com


APODIS GmbH.
Im Alber 12
D-73084 Salach
Tel.: +49 7162/94746-10
E-mail: info@apodis.de

ACR Consulting Kft.
APODIS Cégképviselet
H-7624 Pécs
Jókai u. 13.
Tel.: +36 72/211-923
E-mail: info@acr-consulting.hu

Az APODIS már több mint 15 éve számít a fenntartható és innovatív
szűréstechnika szakértőjének. A vállalat kiváló eredményekkel
büszkélkedhet számos iparág, legfőképpen a gépgyártás,
az autóalkatrész-gyártás, valamint a szerszámgyártás területein.

• Meglévő szűrőrendszerek optimalizálása
• Hatékony szűrési folyamatokra vonatkozó koncepció kidolgozása,

adott térfogattól függetlenül
• Szűrőrendszerek és segédanyagok tervezésének szakmai támogatása
• Egyedi 3D szűréstechnológia – tekercsek, zsákok, betétek
• Fajlagos költségek csökkentése
• Szűrési segédanyagok, szerszámok, szivattyúk, orsók

és hűtőfolyadékok élettartamának meghosszabbítása
• APOLLO ULTRACLEAN – bypass mobil szűrőállomás, abszolút szűrés

minden médiumra (1 µm), akár 5 m³/h!
• ARO – forgácskihordóval integrált kompakt szűrőberendezés
• TBFA – továbbfejlesztett mélyágyas szűrőberendezés
• FILTERMANAGEMENT

 www.acr-consulting.hu

KISZŰRJÜK A PROBLÉMÁIT – GAZDASÁGOSAN, GYORSAN, MEGBÍZHATÓAN:
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rövidebb utak

gyorsabb 
ROI

alacsonyabb személyzeti
költségek

kisebb
energiaköltség

kevesebb hibás
hozzáférés

kis helyigény

nagyobb komissiózási teljesítmény

A Kardex Remstar legújabb 
terméke: Az LR35 Module

Komissiózás szélsebesen

Apró cikkek hatékony 
komissiózása

A Kardex Remstar LR 35 az 
apró cikkek kigyűjtésére lett 
kifejlesztve, amely kiszolgáló 
nyílásonként 500 rendelési sor 
feldolgozására képes óránként. 
A készüléken egy, vagy több ko-
missiózó állomás is kialakítható.

Energiahatékonysága és a 
meglévő rendszerekbe történő 
könnyű integrálhatósága 
révén válik igen gazdaságos 
raktározási megoldássá.

Tudjon meg többet személyre szabott megoldási javaslatainkról – szívesen állunk rendelkezésére!

www.kardex-remstar.hu 00 36 23 507 153 info.remstar.hu@kardex.com

http://www.kardex-remstar.hu
mailto:info.remstar.hu@kardex.com



