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_köszönTő

Köszönjük szépen azoknak a vendégeinknek, akik elfogad-
ták a meghívásunkat az idei vevőrendezvényeinkre. Az április 4-ei 
budapesti workshopunkat kifejezetten a digitális megoldásaink be-
mutatásának szenteltük, amelyekre most magazinunkban is vissza-
térünk. A májusi zirci és a júniusi noszvaji rendezvényünkön inkább 
átfogó képet igyekeztünk adni minden aktuális témáról. Ezeken a 
programokon nem szorítkozunk az egyoldalú információátadásra, a 
kötetlen kereteik elősegítik a személyes kapcsolatok erősítését is, 
hiszen bármilyen témamegjelölés szerepeljen is a meghívón, lehet, 

Köszöntő  
hElyEtt… 
köszöneT

A rendezvény programja: 2018.09.01.
8:30-tól megérkezés a sportpályára

Budapest Promontor utcai Stadion,
1222 Bp. Promontor utca 89.

9:00 - kb. 15:00 egyéni és csapatversenyek
16.00 - kb. 17.00 bogrács és grillparti

Egyéni versenyzők és csapatok jelentkezését az 
alábbi sportágakban várjuk:
Futás: 2000 m egyéni és 4*200 m váltó
Foci: 5+1 fős csapatok; 2*10 perces meccsek 
Úszás: egyéni (a budafoki Hajós Alfréd 
Tanuszodában) Asztalitenisz: egyéni és csapat
Íjászat: egyéni
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Jöjjön, és töltsön el velünk egy önfeledt,
játékos napot a sport jegyében!

hogy valaki épp a kávészünetekben kapja a leghasznosabb szakmai 
tanácsot. Mi több, elképzelhető, hogy nem is tőlünk, hanem éppen 
egy másik vendégtől. hiszünk abban, hogy bármilyen elfoglaltak va-
gyunk is, bármilyen gyorsan változzon is körülöttünk a világ, a szép, 
vidéki környezetben és a jó szakmai társaságban eltöltött órák meg-
érik az időráfordítást. 

Évről évre megrendezett, már-már tradicionálisnak számító 
rendezvényeink sorát tavaly egy újabbal, a Walter Olimpia elnevezésű 
sportnapunkkal bővítettük azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ha-
gyományt teremtünk. Ugyan ez a rendezvény szakmai információkkal 
nem szolgál, értéket azért, reméljük, közvetít. hiszen a sport több 
pusztán a rendszeres és szisztematikus edzések sorozatánál, a tes-
ten kívül a lélekre és a szellemre is komoly hatást gyakorol. Az olim-
piai mozgalom kiemelkedő alakja, Coubertin báró szerint az egész-
séges versengés erkölcsös jellemet formál, előmozdítja a megfelelő 
ítélőképességet, a helyes viselkedést, sőt, a sport megtaníthatja az 
embereket békében élni. Citius, Altius, Fortius – Gyorsabban, maga-
sabbra, erősebben – szól az olimpia hármas jelszava. Minden egyes 
törekvés egy célért történik, javítani a teljesítményen, hiszen aki jobb, 
az nyer. De míg aranyéremből csak egyet osztanak, győztes mindenki, 
aki részt vesz. Az őszi sportnapunkon mindenképp, hiszen a tavalyi 
tapasztalatok alapján a kikapcsolódás és a jó hangulat garantált! 

találkozzunk szeptember 1-jén Budafokon, de addig is kívá-
nok magazinunkhoz jó szórakozást, a nyárra pedig élményekben gaz-
dag, vidám napokat! 

gucsi-Végh ivett 
marketing
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A rendezvény programja: 2018.09.01.
8:30-tól megérkezés a sportpályára

Budapest Promontor utcai Stadion,
1222 Bp. Promontor utca 89.

9:00 - kb. 15:00 egyéni és csapatversenyek
16.00 - kb. 17.00 bogrács és grillparti

Egyéni versenyzők és csapatok jelentkezését az 
alábbi sportágakban várjuk:
Futás: 3000 m egyéni és 4*400 m váltó
Foci: 5+1 fős csapatok; 2*15 perces meccsek
Úszás: egyéni (a budafoki Hajós Alfréd Tanuszodában)
Asztalitenisz: egyéni és csapat
Íjászat: egyéni
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Jöjjön, és töltsön el velünk egy önfeledt,
játékos napot a sport jegyében!
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» „A MAGyAr FUtBAllVálOGAtOtt – sAJnOs – rEMEK PÉlDA ArrA, hOGy tEhEtsÉGEs És Erős 
BAJnOKsáGOK Jó CsAPAtAiBAn szErEPlő JátÉKOsOK nEM FEltÉtlEnülállnAK összE ütőKÉPEs 
EGyüttEssÉ.. szErEnCsÉrE Ez nEM MOnDhAtó El Az intErnAl sAlEs tEAMünKről, AMElyEt hárOM OlyAn 
tAPAsztAlt szAKEMBEr AlKOt, AKiK „EGyÉniBEn” is KiVáló tElJEsítMÉnyrE KÉPEsEK, DE – AhOGy őK 
MOnDJáK – CsAPAtKÉnt VAnnAK iGAzán CsúCsFOrMáBAn. szABó KrisztináVAl, tóGyA szilViáVAl És MiKó 
zOltánnAl BEszÉlGEttünK – MUnKáról És MÉG sOK MinDEn Másról.” «

csaPaTkénT 
CsúCsFOrMáBAn

inTerjú érTékesíTési  
HáTTérTámogaTásunk munkaTársaiVal
» szerző: szabó Márton

mikor csaTlakozTak a WalTer magyarországi munka-
Társi közösségéHez, és korábban milyen TerüleTen 
dolgozTak?

Szabó Krisztina – Sz. K.: több mint egy évvel ezelőtt, egy 
fejvadász cég közvetítésével érkeztem a Walterhez több évtizedes ke-
reskedelmi tapasztalattal. Egészségügyi szakemberként végeztem, de 
nem az egészségügyben helyezkedtem el. Pályám kezdetén – 1987-
től – Budapesten, egy állami tervező-építőipari nagyvállalatnál, majd 
a rendszerváltás első éveiben, rövid ideig, egy kisvállalkozásnál dol-
goztam. Ekkor egy újsághirdetésre jelentkezve – mert akkoriban még 
internet nem létezett – „kopogtattam” be a világ egyik vezető sport-
szer- és szabadidőruházat-gyártójához. Felvettek, és ezzel egy szép 
szakmai pályára léphettem egy olyan világcégnél, amelynél dolgozni 
akkoriban nemcsak „menő” volt, hanem valódi élmény is. nem keres-
kedőként kezdtem a cégnél, de egy üresedésnek, illetve a menedzs-
ment bizalmának köszönhetően ebben a munkakörben is kipróbálhat-
tam magam. Ez pedig olyannyira jól sikerült, hogy közel két évtizeden 
át végeztem ezt a tevékenységet eredményesen. A kereskedők köré-
ben gyakori a „kiégés”. Én ezt soha nem éreztem, mert mindig éltetett 
az, hogy emberekkel dolgozom, és örömöt szerzett a számomra, ha az 
ügyfél elégedett volt. A kereskedelmi pályán maradáshoz alighanem 
arra is szükség volt és van, hogy a konfliktusok helyett mindig a meg-
oldást, az értelmes kompromisszumokat keresem. 

Tógya Szilvia – T. Sz.: Egy rákospalotai zenei általános 
iskolától egy szintén budapesti közgazdasági technikumon át vezetett 
az utam az első munkahelyemig, amely történetesen egy Viii. kerületi 
általános iskola volt. Ott könyvelőként dolgoztam, hiszen a végzett-
ségem könyvelő, statisztikus és vállalati tervező, de – bármennyire 
is szerettem azt a közeget – végül anyagi megfontolásból váltanom 

kellett. Amikor Krisztina arról mesélt, hogy újsághirdetés alapján je-
lentkezett egy multinacionális céghez, mosolyogtam magamban, hi-
szen én is éppen így kerültem egy nagy nemzetközi olajvállalathoz, 
ahol a jelenlegi munkakörömhöz hasonló feladatot, azaz az external 
sales támogatását végeztem – méghozzá 17 éven keresztül. Megke-
resés alapján kerültem kapcsolatba a Walterrel, és nehéz döntés volt 
számomra a váltás, mert nem vagyok az a típus, aki néhány évente 
vált munkahelyet. Mindig az adottságokból próbálom kihozni a maxi-
mumot. tehát akkor, amikor egy munkahelyen valami nem jól működik, 
nem teszem fel a kezem, és mondom azt, hogy köszönöm szépen, de 
én ebből nem kérek, hanem mindent megteszek azért, hogy a dolgok 
jóra forduljanak. A korábbi munkahelyemen azonban beszűkült szá-
momra a mozgástér, a Walternél pedig új lehetőségeket láttam – és 
nem bántam meg, hogy váltottam.

Mikó Zoltán – M. Z.: Ugyanattól a multinacionális olaj-
társaságtól érkeztem, ahonnan szilvia, csak mintegy fél-háromne-
gyed évvel később. Egy budapesti kereskedelmi szakközépiskolában 
gazdasági informatikusként végeztem, majd az egri Eszterházy Károly 
Főiskolán diplomáztam. Első munkahelyem egy magyar családi cég, 
innovatív papírjátékot gyártó és játékimportőr vállalkozás volt. itt – 
a saját termékek esetében – a gyártási folyamatokért, illetve a be-
szerzésért voltam felelős, az import, elsősorban a távol-keleti import 
területén pedig a logisztikáért. Mind a gyártás, mind a logisztika azóta 
is a szakmai szerelem kategóriájába tartozik. Az olajvállalatnál – ahol 
az év dolgozója címet is odaítélték nekem egy alkalommal – végül már 
három különböző osztály vezetését láttam el. Ez egyrészt már sok volt, 
másrészt pedig nem láttam a további szakmai fejlődési lehetőséget, 
márpedig számomra fontos, hogy motivált legyek. A Walternél meg-
találtam azt, amit kerestem, és az is a váltás mellett szólt, hogy itt is 
nemzetközi hálózatban dolgozhatok. 
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miben Tér el a jelenlegi munkájuk a korábbiTól?

Sz. K.: A kereskedelem, az értékesítés vagy annak háttér-
támogatása alapvetően azonos mechanizmusokból épül fel. Ami szá-
momra újdonság volt, az az ipar világának rendkívül gyors tempója. 
A divatszakmában is fontos a szállítási hűség, az ellátás stabilitása, 
de messze nem annyira, mint az iparban. Egy fogyasztói termék vá-
sárlása részben érzelmi döntés, tehát egy bizonyos cipőmodell vagy 
színváltozat hiánya orvosolható. Egy adott fúrót vagy lapkát azonban 
nem feltétlenül lehet kiváltani egy másik típussal.

T. Sz.: Meglepett, hogy egy neves világcég után tudnak 
újat mutatni nekem az üzleti adminisztrációban. nos, a Walternél 
tudtak – nem is keveset. itt több értékesítési csatorna áll az ügyfe-
lek rendelkezésére: az online értékesítési felület, vagyis a toolshop, 
a szerszámautomaták, amelyek automatikus rendelésre képesek, az 
EDi-kapcsolat, a konszignációs raktár vagy éppen az értékesítő kollé-
gákon keresztüli rendelés. A csatornák sokfélesége miatt a folyamatok 
is bonyolultabbak, főként azáltal, hogy szerszámélezési szolgáltatást 
is kínálunk, illetve több partnerünkkel single source megállapodást 
kötöttünk, így esetükben más szerszámgyártók beszállítását is mi ke-
zeljük. Mindez meglehetősen komplex rendszert alkot, de nagy előny, 
hogy a vállalatirányítási, illetve logisztikai háttérrendszereink folyama-
tai magas szinten automatizáltak.

M. z.: Elstartolt a 2018-as futballvébé, így stílszerű focis pél-
dával élni. Egy labdarúgónak – bárhova is igazol – jól kell teljesíteni. 
Ez ránk is igaz. A labda itt is gömbölyű, tehát nekünk mindent bele 
kell adnunk, hogy győzzünk. számunkra – és azt hiszem, szilvia nevé-
ben is bátran beszélhetek – az ipar világa hazai pálya, hiszen nagyon 
hasonló, részben azonos ügyfélkört szolgáltunk korábban, csak akkor 
nem szerszámok, hanem kenőanyagok értékesítését támogattuk. 
hozzáteszem: mi elsősorban kereskedelmi és statisztikai adatokkal 
dolgozunk.

milyen VolT az első benyomásuk a WalTerről, és az 
mennyiben erősödöTT Vagy VálTozoTT meg az idők 
során?

Sz. K.: nagyon befogadó közegre találtam itt, és ezt most, 
több mint egy év elteltével sem érzem másképpen.

T. Sz.: számomra és mindannyiunk számára duplán új helyet 
jelentett a Walter, hiszen nemcsak a cég volt új számunkra, hanem 
gyakorlatilag mi alkottuk újjá az internal sales csapatot. Ehhez min-
den támogatást megkaptunk, munkánkat pedig maximálisan elismer-
ték – többek között azzal is, hogy mint team a hónap munkatársa 
elismerést kaptunk. több közösségi rendezvényünk is volt itthon és 
a németországi anyavállalatnál egyaránt – úgy érezhettük magunkat, 
mintha évek óta ennek a közösségnek lennénk a tagjai.

M. Z.: A pályám korábbi szakaszaiban volt olyan közösség, 
amelyért minden reggel érdemes volt bemenni, és amellyel öröm volt 
együtt dolgozni. Az ember a későbbiek során, ha munkahelyet vált, ezt 
a világot keresi. Bár még viszonylag kevés időt töltöttem a Walternél, 
úgy érzem, hogy jó helyen vagyok ebből a szempontból is.

milyen szakmai célokaT TűzTek ki maguk elé a köVeT-
kező éVekre?

Sz. K.: Már említettem, hogy az iparban az üzleti folyama-
tok elképesztően gyorsak. Minden gyártó – logikus módon – minimá-
lis készletszintre törekszik, de ha bármire szüksége van, arra szinte 
azonnal. logisztikai rendszerünk erre rendezkedett be, de kereskede-
lemadminisztrációs szempontból ennek a kiszolgálása valódi kihívás. 
Ennek szeretnénk egyre jobban megfelelni.

T. Sz.: Mindez még azzal is kiegészül, hogy az európai ipar 
a csúcson van, ami számunkra, szerszámgyártók számára örvendetes, 
ugyanakkor a dinamikusan növekvő felhasználói igények kiszolgálá-
sa nem könnyű feladat. Az ügyfelek számára a szerszámokhoz való 
mielőbbi hozzáférés versenyképességi kérdés, ezért a magyarországi 
üzemek kapcsán a mi dolgunk is az, hogy – a magunk eszközeivel – 
támogassuk őket a versenyben.

M. Z.: És az is fontos, hogy jó munkahely maradjunk, mert 
eredményes munkát csak ott lehet hosszú távon végezni, ahol tényleg 
minden „rendben van”.

miTől jó egy munkaHely?

Sz. K.: nem vagyok kritikus embertípus, tehát mások hibáját 
is el tudom fogadni. Egyedül azt nem szeretem, ha valaki megbízha-

_1
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tatlan, ha valakire nem lehet számítani. A jó munkahely olyan, ahol 
számíthatunk egymásra.

T. Sz.: Csatlakozom. Két dolog tud mérgező lenni: a fele-
lőtlenség és a rivalizálás. szerencsére a közösségünkre ez egyáltalán 
nem jellemző. sőt, mi kifejezetten csapatként vagyunk csúcsformá-
ban. nem egymás hibáit nézzük, hanem azt, hogy hol és hogyan tu-
dunk segíteni a másiknak. szerintem így működik egy jó munkahely. 
Anyaként az is fontos számomra, hogy a munkahelyem ne állítson 
választás elé: család vagy karrier? A kettő nagyon szépen ki tudja egy-
mást egészíteni.

M. Z.: Attól jó, ha a munka közben jelen van a humor, és nem 
árt, ha valami jó zene is szól. Az is fontos, hogy legyen vége a munka-
időnek. Mármint nem hivatalosan, hanem „fejben”. Én például éveken 
át még vendégségbe is magammal vittem a laptompomat, néztem az 
okostelefonomat, hogy milyen céges üzenet érkezet – és még meg is 
válaszoltam gyakran. nyilvánvaló, hogy vannak sürgős esetek, amikor 
ezzel másnak segítünk, tehát egyfajta bajtársiasság, de ha túlzásba 
visszük, az kontraproduktív – egyenes út a kiégéshez. tehát az, hogy 
egy munkahely jó vagy sem, az önmagunkon is múlik.

akkor FelejTsük is el a munkáT. mire FordíTják a sza-
badidejükeT?

Sz. K.: néhány évvel ezelőtt nagy fába vágtam a fejszémet: 
elkezdtem felújítani a XVii. kerületi kertes házamat, méghozzá átfo-
gó módon. Különféle építőipari szakmák brigádjai adták át egymás-
nak a stafétát, és gyakran voltak minőségi problémák, amelyek miatt 
csatába kellett szállni velük. Végül eljutottam addig, hogy sok munkát 
magam végeztem el. A tetőszigetelést például édesapámmal közösen 
alakítottuk ki. Az elmúlt évek során ez a hobbimmá is vált, háttérbe 
szorítva más kedvteléseimet, így például a varrást. Korábban számos 
ruhámat magam varrtam, sőt némelyiket – egyszerűbb darabokat – 
magam terveztem. Korábban rengeteget utaztam, elsősorban Görög-
országba, sőt még a görög nyelvet is beszélem középfokon, de az épít-
kezés miatt a kirándulások is ritkultak. talán hamarosan újra kiveszem 
az utazótáskát a szekrényből. Az életem fontos része a kutyám, egy 
már koros, örökbe fogadott bobtail, Artúr.

T. Sz.: szabad időm két gyermekünk, a 14 éves rebeka és a 4 
éves liza mellett ritkán akad. ha akad, akkor azt férjemmel és a gye-
rekekkel igyekszünk együtt eltölteni, a lehetőségek függvényében rö-
videbb vagy hosszabb programok keretében. ha az álltakertbe jutunk 
el, akkor annak örülünk, ha férjem szüleinek Velencei-tavi nyaralójába, 
akkor annak, de van, hogy hosszabb utaknak is nekivágunk. tavaly pél-
dául egészen tirolig jutottunk, ahol nagyokat túráztunk. A nők köré-
ben talán a legmegosztóbb tevékenység a vasalás. Van, aki szimplán 
utálja, én magam viszont kifejezetten szeretem ezt a tevékenységet. 
Egyfajta relaxáció, amely során gondolkodom, tervezgetek, a mono-
tonitásával pedig megnyugtat. A barkácsolás vagy ahogy manapság 
hívni szokás, a Diy nagy rajongója vagyok. A gyerekekkel közösen, de 
gyakran egyedül is „kézműveskedek”. ha hirtelen milliárdos lennék, va-
lószínűleg az időm jelentős részében alkotnék valamit, bár magamat 
ismerve az sem elképzelhetetlen, hogy akkor is dolgoznék, mert nem 
szeretek tétlen lenni. Egész nap maximális fordulatszámon élek, és 
bőven elég pihenés számomra, ha egy kicsit beülhetek a kádba, vagy 
elheverve olvashatok egy keveset, de az autóvezetés és egy klassz 
zene kombója is ki tud kapcsolni vagy meg tud nyugtatni, ha éppen 
bolondok házává válik a budapesti forgalom. A családdal hétvégénként 
a közeli zöldségpiacot is bejárjuk, és az ott vásárolt hozzávalókból kre-
álunk valami finomat. inkább a hagyományos konyha hívei vagyunk, de 
nem a zsírt zsírral vonal, hanem az egészséges irányzat követői.

M. Z.: Feleségemmel már 15 év élünk együtt, jelenleg egy 
általunk – lépésről lépésre – felújított és csinosított, hangulatos, 
régi budaörsi sváb házban. A hétköznapok mindkettőnk számára 
meglehetősen dolgosak, így hétfőtől péntekig inkább csak a kutya-
sétáltatás a fix közös program. A hétvégéket például közös sétákkal 
töltjük, és ilyenkor is elválaszthatatlan társunk a hosszú szőrű német 
juhászunk. Az életem fontos része a sport. számos sportot űztem, és 
a crossfitben szép eredményeket is elértem, de a munka, a minden-
napok logisztikája már nem teszi lehetővé, hogy kellően aktív legyek 
ebben a sportban. Ezért saját testsúlyos funkcionális edzésekre já-
rok. Kemény edzésmunka, amely nemcsak a testnek hasznos, hanem 
a léleknek is. A sportot egészséges táplálkozással egészítem ki, és 
ebben is nagyon sokat köszönhetek a feleségemnek, mert nemcsak 
finoman, hanem korszerűen is főz – sőt, alkot, mert ez az egyik hob-
bija is. Korábban sokat utaztunk, de – ahogy Krisztina esetében is 
– az építkezés csökkentette ezen a téren az aktivitásunkat, de már 
gondolkodunk a következő úti célban. Mindig kíváncsi voltam arra, 
hogy mások hogyan élnek, milyen kultúrát építettek. Olyannyira, 
hogy az sem lenne ellenemre, ha néhány évet egy másik országban  
élhetnénk és dolgozhatnánk. 

_1  tógya szilvia, Mikó zoltán és szabó Krisztina (balról jobbra) 
alkotja az értékesítési háttértámogató teamet

_2  tógya szilvia a legutóbbi noszvaji vevőrendezvényünkön
_3  Mikó zoltánéknak sétáikon rheia kutyájuk a társuk
_4  szabó Krisztinának több évtizedes a kereskedelmi tapasztalata

_2 _4

_3
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Azt, hogy a rend, az átláthatóság, illetve általában a logisz-
tika mennyire fontos, leginkább egy egészségügyi példával lehet ér-
zékeltetni. A műtőorvos – vagy az orvosi team – az operáció közben 
szigorúan a célterületre és a feladatára összpontosít, jóformán csak 
vezényszavakkal utasítja az asszisztenciát arra, hogy adják a kezé-
be a megfelelő eszközöket, műszereket, adagolják a szükséges vért 
vagy gyógyszert. A különféle steril eszközök egy asztalra kikészítve, 
a legnagyobb rendben várakoznak a „bevetésre”. Még belegondolni is 
szörnyű, mi történne akkor, ha a műtét közben kellene keresni azokat, 
vagy például közvetlenül az operáció előtt derülne ki, hogy az orvosi-
gáz-szállító nem töltötte fel a gáztartályokat, mert azt a kórház nem 
kérte időben. A fémmegmunkálás területén dolgozók „csak” anyag-
leválasztással foglalkoznak, de a munkafeladatok hibamentes elvég-
zéséhez éppen olyan katonás rendre és fegyelemre van szükségük az 
üzemben, mint az orvosoknak egy műtőben. szerszámmenedzsment-
megoldásaink ebben, vagyis az átláthatóság és a hatékony működés 
megteremtésében segítik a magyar fémforgácsoló cégeket.

 A rend hároM SZinTje

Az idén áprilisban rendezett szakmai szemináriumunkon 
a forgácsolási tevékenység hatékonyságát növelő szoftvermegoldások 
bemutatása mellett a másik kiemelt téma a szerszámmenedzsment 
volt. Arról, hogy számunkra, a Walter számára pontosan mit is jelent 
a szerszámmenedzsment, és fizikai rendszereink, illetve szolgálta-
tásaink milyen – nagyon is számszerűsíthető – előnyöket kínálnak 
a partnereink számára, Marcus Görg, a Walter AG tübingeni központ-
jának szerszámmenedzsment- és logisztikai specialistája beszélt.

– A forgácsolóüzemek keresik a költségmegtakarítás és 
a hatékonyságnövelés lehetőségeit, és a gyakorlatban ez ma már 
azt jelenti, hogy nemcsak kiváló ár-érték arányú szerszámokra van 
szükségük, hanem olyan logisztikai rendszerekre és szolgáltatásokra 
is, amelyek az üzemi tevékenységet, a szerszámok tárolását, illetve 
a szerszámfelhasználást átláthatóvá és „stresszmentessé” teszik. 
Még egyszerűbben fogalmazva ez azt jelenti, hogy a felhasználók 
teljes egészében az értékteremtő tevékenységre, tehát a gyártás-
ra összpontosíthatnak, mert a háttérben, a szerszámok „frontján” 
minden rendben működik. Ehhez igénytől függően az egyszerűbb lo-
gisztikai szolgáltatásoktól a teljes körű szerszáméletciklus-kezelésig, 
vagyis a szerszámbeszerzéstől az újraélezésen át a selejtezésig 
minden megoldást biztosítunk – mondta Marcus Görg. hozzátette: 
a Walter szerszámmenedzsment-szolgáltatásainak három szintjét 
lehet megkülönböztetni. Az első szintet az ellátó gépek használa-
ta jelenti. Ezeket Magyarországon a mindennapokban jellemzően 
szerszámautomatáknak nevezünk. A következő szint az, amelyen az 
automaták használata mellett a Walter már szerszámmenedzsment-
szolgáltatásokat is biztosít, akár helyszíni szerszámmenedzseri és 
technikusi jelenléttel. A legfelsőbb szintet az úgynevezett cost per 
part (CPP) költségprogramok bevezetése jelenti. Ez utóbbi körbe tar-
tozó konstrukciók esetén a Walter nemcsak automatákat telepít, és 
szerszámmenedzsment-, illetve logisztikai szolgáltatásokat biztosít, 
hanem – egyedi megállapodás szerint – garanciát vállal a gyártott 
alkatrészekre vagy termékekre eső szerszámköltségekre, vagy akár 
a költségek csökkentésére is. Ez azt jelenti, történjen bármi is, a meg-
bízó cég számára a szerszámköltségek vagy „kőbe vésetté”, ezáltal 
pontosan kalkulálhatóvá is válnak, vagy folyamatosan csökkennek.

» KöröMOllóVAl is lE lEhEt nyírni A KErti GyEPEt, CsAK nEM ÉrDEMEs. hA EGyEtÉrt EzzEl Az 
állítássAl, AKKOr Azt is GOnDOlJA át, hOGy MEnnyirE hAtÉKOny, illEtVE BiztOnsáGOs MEGOlDás nAGy 
ÉrtÉKEt KÉPEző FOrGáCsOlószErszáMOKAt PÉlDáUl POlCOs állVányrEnDszErEKBEn tárOlni. «

Van jobb  
megoldás  
A POlCnál TeríTéken a WalTer 

szerszámmenedzsmenT-
szolgálTaTásai
» szerző: szabó Márton
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 AZonnAl hASZnoT hoZhAT

Az ellátórendszerek, vagyis az automaták alkalmazására 
azért lehet szükség, mert a hagyományosnak mondható megol-
dások, így például a nyílt, polcos állványokon történő tárolás nem 
garantálja a biztonságot és az átláthatóságot. A különféle raktári 
liftek, páternoszterek már fejlett megoldásnak tekinthetők, ezek-
nél azonban a beruházás költsége rendkívül magas. A Walter már 
évekkel ezelőtt felismerte, hogy az üzemi szerszámlogisztikában 
jelentős igény van olyan átláthatóságot teremtő tárolórendszerekre, 
amelyek egyszerre „okosak”, biztonságosak, lehetővé teszik a szer-
számfelhasználás kontrollálhatóságát, nem mellékesen pedig reális 
mértékű pénzügyi invesztíciót igényelnek. így születtek meg a Wal-
ter szerszámautomatái, amelyek az egyszerűbb tárolási igényektől 
a komplex, nagyvállalati szerszámlogisztikai koncepciók kiszolgálá- 
sáig gyakorlatilag mindenre megfelelő megoldást jelentenek.

Ahogy a szerszámmenedzsmentnek három szintje, úgy az 
automatáknak három „műfaja” létezik. Fiókos, spirálos, valamint 
karusszelrendszerű szerszámautomaták állnak az üzemek rendelke-
zésére, és lényeges, hogy egyes változatok tartós eszközök – például 
mérőeszközök – tárolására is tökéletesen alkalmasak. Valamennyi 
változat rendelkezik érintőképernyővel (kijelzővel), a belső helykiosz-
tás vagy kialakítás – így a rekeszek száma, magassága, szélessége, 
a spirálok száma – az egyedi igények szerint változtatható. A beren-
dezések zárhatók, és a nyitáshoz, vagyis a hozzáféréshez különféle 
azonosítási lehetőségekkel rendelkeznek. A vonalkódolvasós kivitel-
nél – amely elérhető opció – fejlettebb a kártyás vagy rFiD-eszközzel 
történő azonosítás. Mindez már jól mutatja az automaták használa-
tának egyik fő előnyét: a szerszámfelhasználás személyhez kötését. 
Az a tény és tudat, hogy a „rendszer”, a „gép” mindent regisztrál – 
ami történetesen igaz is –, önmagában jelentős, jellemzően 10%-os 
szerszámköltség-csökkenést eredményez egy olyan kiinduló állapot-
hoz képest, amelynek során az üzem még nem rendelkezett fejlett, 
azonosításhoz kötött szerszámtárolási és -felhasználási megoldás-

sal. Ez nem azt jelenti, hogy világszerte ilyen mértékben „tűnnek el” 
az üzemekből a szerszámok – bár nyilván az ilyen káros folyamatok-
nak is véget vet az azonosíthatóság –, hanem azt, hogy a gépkezelők 
a korábbinál sokkal felelősségteljesebben használják a szerszámo-
kat. Egyébként az automaták egyes változatai eleve úgy is konfigu-
rálhatók – azaz a központi adminisztrációs szoftverben beállítható –,  
hogy egy bizonyos szerszámot meghatározott darabszámban csak 
egy adott szervezeti egység munkatársának, sőt kizárólag egyetlen 
jogosított kollégának adjanak ki.

Gyakori igény – például a felhasznált szerszámok nagy 
mennyisége miatt – az, hogy az automaták mellett a hagyományos 
tárolási módot is szeretnék megtartani a felhasználók. Ez sem jelent 
problémát. Az automatákban a szerszámtároló szoba vagy raktár, il-
letve a szekrények kulcsa is tárolható, tehát akkor, ha valaki a hagyo-
mányos tárolórendszerből venne ki szerszámot, szerszámalkatrészt, 
az automatán keresztül kell bejelentkeznie, ezáltal nem marad el az 
azonosítás. nagyobb mennyiségek esetére egyébként egész auto-
matahálózat is kialakítható az üzemekben vagy a több csarnokból 
álló gyárakon belül. A hálózat gépei ugyanazon központi adminiszt-
rációs szoftverből menedzselhetők, és összességében szerszámok 
ezrei, tízezrei tárolhatók biztonságosan és átlátható módon. több 
automata telepítése azzal is növeli a hatékonyságot, hogy a nagyobb 
csarnokokban lerövidíti a logisztikai utakat, vagyis a gépkezelők hely-
változtatás helyett hasznos munkát végezhetnek. sokan meglepőd-
nek, amikor kiderül, hogy egy gépkezelő egy év során mennyi időt tölt 
elkerülhető „sétával”. És sok gépkezelő? Mit jelent mindez a gép- és 
munkaerő-hatékonysági oldalon? Érdemes kiszámolni.

AKi KereS, gyorSAn TAlál

Az automaták nemcsak a „ki mit vesz ki” kérdést teszik 
láthatóvá és követhetővé, hanem a készleteket, készletszinteket 
is. Miért fontos ez? A Walter általános, nemzetközi tapasztalata 
szerint szinte minden forgácsolóüzemben, ahol frissen telepítet-
tek automatákat, azonnal jelentős mértékű felesleges készletekre 
derült fény, márpedig a felesleges készlet lekötött tőke, végső so-
ron veszteség. Az automaták alkalmazásával akár 50%-kal vagy azt 
meghaladó mértékben is csökkenthető a szerszámkészlet, ráadásul 
a meglévő készletben is rendkívül gyorsan megtalálhatók a kivenni 
kívánt szerszámok akár szabad szöveges, akár vonalkódos keresés-
sel. A hagyományos kereséshez képest ez adott esetben 80%-os 
időmegtakarítást is jelenthet. A szerszámautomatának az is fontos 
előnye, hogy egy esetlegesen csak meghatározott időszakokban nyit-
va tartó raktárral vagy szerszámszobával ellentétben az év minden 
napján, 24 órában rendelkezésre áll, ráadásul – ha már „látja” a kész-
leteket – onnantól már csak egy lépés az automatikus utánrendelés 
lehetőségének kiépítése. Erre az automaták a felhasználó saját vagy 
akár a szerszámszállító ErP-rendszeréhez való kapcsolódás révén is 
képesek. Ott, ahol ezt nem igénylik, az automata egy egyszerű – de 
annál fontosabb – e-mailt is küldhet a szerszámbeszerzésért felelős 
kollégának, figyelmeztetve: „ideje rendelni”. Ezt a figyelmeztetéskül-
dést egyébként az automatákban tárolt, meghatározott időközön-
ként kalibrálandó mérőeszközök esetében is be lehet állítani.

_1  Fiókos rendszerű szerszámautomata
_2  Valamennyi változat rendelkezik érintőképernyővel, a belső 

helykiosztás az igények szerint változtatható
_3  A készletfigyelés, az automatikus utánrendelés révén a 

szerszámok mindig rendelkezésre állnak

_1
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hogy MiT AdnAK?

A Monthy Python társulat híres mondata (Brian élete c. 
filmszatíra) után szabadon feltehetjük a kérdést: mit adnak nekünk 
a szerszámautomaták? Például ellátásbiztonságot, mert a készletfi-
gyelés, illetve az automatikus utánrendelés révén a szerszámok min-
dig rendelkezésre állnak, ennek kapcsán nem fordulhat elő gépállás. 
A szerszámfelhasználás során a hibák számának csökkentését, de 
leginkább teljes kiszűrését: nem lehet kivenni nem megfelelő szerszá-
mot, hiszen a munkaeszközök munkafeladathoz, szervezeti egység-
hez, illetve egy-egy munkatárshoz is rendelhetők. Mindezek mellett 
felelős szerszámfelhasználást, hiszen a szerszámkivétel személyhez 
kötött. rendet, gyors kereshetőséget, illetve szerszámkivételezési – 
többször használatos, illetve tartós eszközök esetén -visszatárolási 
– folyamatokat. És egy nagyon lényeges képességről se feledkezzünk 
meg: az automaták nagyon hasznos és tanulságos riportokat ké-
szítenek a szerszámfelhasználásról. Ezek a jelentések mind a felső 
vezetők, mind az üzemvezetők, valamint a beszerzési, ellátásilánc-
kérdésekért felelős munkatársak számára is rendkívül „beszédesek”. 
Alapját képezhetik olyan döntéseknek, amelyekkel további költség-
megtakarítás érhető el. ha pedig már a költségek csökkentéséről 
van szó, a Walter szerszámmenedzsment-szolgáltatásai – amelyek 
fizikai alapját éppen az automaták adják – erre is kiválóan alkalma-
sak. A szerszámmenedzsment-megoldások már említett második és 
harmadik szintjéről őszi lapszámunkban olvashatnak. 

PrakTikus inFormációkkal gazdagodTak 
a rendezVényünkön

„Már korábban is egyeztettünk a Walter hungária Kft.-
vel a gyártásfelügyeleti szoftvermegoldások kapcsán. Mivel 
szerszámgépeink heidenhain vezérlőkkel integráltak, ezért szá-
munkra az volt a kérdés, hogy az appCOM-platform ezekkel is 
kompatibilis-e. Mivel kifejezetten hasznosnak tartanánk egy ilyen 
digitális felügyeleti megoldás alkalmazását, örömmel hallottuk, 
hogy hamarosan már az általunk preferált vezérlőkhöz is kapcsol-
ható lesz a Walter ezen megoldása.”

somkuti György ügyvezető, CAMilleon Kft., halásztelek

„Az appCOM mellett a szerszámmenedzsment-rend-
szerekről és szolgáltatásokról szóló előadások is érdekesek vol-
tak számunkra. Főként arra figyeltünk fel, hogy a szerszámme-
nedzsment-megoldásokkal éppen olyan problémák és kihívások 
oldhatók meg, amelyekkel mi magunk is nap mint nap szembe-
sülünk. Olyan praktikus tudást is szereztünk, amellyel gyártási 
rendszerünket fejleszthetjük. Az is hasznos információ volt, hogy 
a szerszámautomaták nemcsak szerszámok tárolására és kiadá-
sára használhatók, hanem a szerszámfelhasználás adataiból szá-
mos fontos következtetést lehet levonni munkaszámra, egy adott 
gépkezelőre vagy akár gépre kiadott szerszámokra vonatkozóan 
is, de a leggyakrabban használt szerszámok is azonosíthatók, ami 
a beszerzés területén lehet értékes információ.”

turi Péter ügyvezető, CAMilleon Kft., halásztelek

sáFrány andrás 

alkalmazástechnikus
andras.safrany@walter-tools.com

 www.walter-tools.com

_2

_3
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 sOKOlDAlúsáG  
 töKÉlEtEsEBBrE  
 CsiszOlVA 

 siMító MűVElEtEK –  
 nAGy ÉltArtóssáG 

2018-ra a Walter termékpalettája kiegészült cermet esz-
terga-váltólapkákkal. ha simító műveleteknél az elérhető legjobb  
felületminőségre, optikára kell törekedni, fontos a hosszú ideig 
fennálló mérettartás (korrekció nélküli megmunkálás): a WEP10-
lapkaminőség segítséget nyújt ebben. A kerámiaszemcsék fémes 
kötőanyagba ágyazva nagyon jó hőállóságú, kopásálló szubsztrátot 
eredményeznek, a felületminőségért a különleges élpreparáció felel. 
A kráteres és a hátkopással szembeni ellenállást a tiAln/tiCn-bevonat  
tovább növeli.

A titex Alpha 4 univerzális tömör keményfém fúróit pár évvel 
ezelőtt az Xtreme fúrócsalád váltotta: négy vezetőéle jobb stabilitást, 
problémás megmunkálások esetén nagyobb pontosságot és bizton-
ságot adott a felhasználónak. A DC160 is hasonló tulajdonságokkal 
rendelkezik, de újragondolt csúcsgeometriája révén kisebb erő- és 
nyomatékigénnyel dolgozik, a feltapadásra hajlamos, lágyabb anya-
gokban pedig nem keletkezik élrátét a centrum közelében. 
A kopásvédelemről új fejlesztésű, tisiAlCrn/Altin anyagú 
multilayer bevonat gondoskodik.

 

TiPP:
Hosszabb TűrT FuraTok FinomkieszTergálása-
kor FelléPHeT az a jelenség, Hogy a műVeleT 
kezdeTéTől a FuraT Végéig koPik annyiT a laPka, 
Hogy a FuraT kúPos lesz, és méreTileg nem 
megFelelő. eseTleg egy alkaTrészen belül Több 
azonos áTmérőjű FuraT simíTásakor a FuraTok 
közöTT is állíTani kell a szerszámáTmérőT. ez 
Felesleges mellékidőkeT eredményez, Plusz 
mérésekeT kell közbeikTaTni. egy olyan koPás-
álló szerszámanyaggal, minT a WeP10, ezek 
a kellemeTlenségek is orVosolHaTók. a PoziTíV 
cermeT eszTergalaPkák TermészeTesen a kiesz-
Tergáló szerszámokban is alkalmazHaTók.

TiPP: 
Ferde FelüleTekbe TörTénő Fúrásnál a második 
TámaszTóél szerePe jelenTős a Fúró mielőbbi 
sTabilizálásának érdekében. a dc160 eseTében 
a második TámaszTóél közelebb kerülT 
a csúcsHoz, így Hamarabb működésbe léP, 
bizTosíTVa a jobb VezeTésT és a Fúrás nagyobb 
PonTosságáT.

CErMEt

DC160
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 lEhEt-E MÉG hOsszABB  
 Az ÉltArtAM? 

 úJ tiGEr·tEC GOlD- 
 szErszáMAnyAG 

A WKP35G széles körű bevezetése után az aranyszínű vál-
tólapkák egy különleges megmunkálási területen csilloghatnak: 
a WMP45G-minőség a turbinalapátok megmunkálásakor fellépő 
különösen nagy terheléseket figyelembe véve készült. Különleges 
szubsztrátja kombinálva az UlP-CVD tiAln-bevonattal elviseli a nagy 
hőterhelést, ugyanakkor kimagasló ellenállást mutat a repedésképző-
déssel, a kitöredezéssel szemben.

természetesen igen – két vadonatúj menet-
formázóval a supreme-termékkategóriában.  
A tC420 univerzális felhasználásra tervezett me-
netformázó a jól ismert Protodyn (s) Eco Plus méltó 
utóda. átdolgozott geometriája, hss-E-PM-szubsztrátja és különle-
gesen jó felületminősége teszi lehetővé az elődjét magasan túlszár-
nyaló teljesítményt.  
A tC430 kimondottan az acélok menetformázás-specialistája: alkal-
mazási területén belül a megnövelt formázóélszám, valamint az akár 
hiPiMs-bevonatolási technológia emeli versenytársai fölé.

TiPP:
az új szerszámanyag ugyan csak a Turbinala-
PáT-gyárTásban nagy számban alkalmazoTT 
körlaPkák Formájában érHeTő el, azon meg-
munkálások eseTén is szóba jöHeT a Használa-
Ta, aHol labilis megmunkálási körülmények, 
Hosszú szerszámkinyúlás, FelléPő rezgések 
miaTT egyéb körlaPkák nem működTek 
FolyamaTbizTosan.

TiPP: 
Ha a megmunkálT anyag és a konsTrukció 
korláTai engedik, érdemes áTgondolni a meneT-
Formázó HasználaTáT a meneTFúróVal szemben: 
a Formázással gyárToTT meneTek szilárdsági 
muTaTói jobbak, minT a ForgácsolT (meneTFú-
rással kialakíToTT) meneTekéi. ezenkíVül 
a TecHnológia sok eseTben gyorsabb, az 
élTarTam nagyobb, a szerszámTesT sTabiliTása 
réVén (nincsenek ForgácsHornyok) jóVal 
kisebb a szerszámTörés esélye, ValaminT nem 
keleTkezik Forgács.

WMP45G

úJ MEnEtFOrMázóK
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A kuplung – vagy más elnevezéssel a (fő)tengelykapcsoló – 
a gépjárművek és egyéb berendezések, például szélturbinák fontos és 
kritikus komponense. Meglehetősen bonyolult szerkezetről van szó, 
amiből az is következik, hogy kuplungok előállításához szakértelemre 
és fejlett gyártástechnológiára van szükség. Éppen ezért volt öröm-
teli, amikor 1996-ban a világ legnagyobb autóipari beszállítói között 
számon tartott schaeffler-csoport egyik leányvállalata, a luK Gmbh 
megalapította szombathelyen a luK savaria Kuplunggyártó Kft.-t. 
A német vállalat tehát bizalmat szavazott a magyar szakembereknek, 
és az új gyártóbázis felépítésével, illetve a korszerű kuplunggyártás 
kialakításával „felrajzolta” Vas megye székhelyét a nemzetközi autó-
ipar térképére.

„nAgyüZeM”, nAgy KihíváSoK

A szombathelyi kuplunggyárban 1997 novemberében indult 
meg a termelés, amely kezdetben kuplungszerkezetek összeszere-
lésére korlátozódott, de néhány év elteltével már sokkal komplexebb 
tevékenységet végeztek a luK savaria Kuplunggyártó Kft.-nél, mára 
pedig a 180 gyártóbázissal rendelkező schaeffler-csoport negyedik 
legnagyobb gyárává bővült, ahol kuplungkinyomó rendszereket, kup-
lungtárcsákat, tengelykapcsolókat, sAC-tengelykapcsolókat, dupla-
kuplungokat, lengésfojtó ingákat, csillapított ékszíjtárcsákat, kettős 
tömegű lendkerekeket és önutánállító kuplungokat is gyártanak.

– termelésünk a németországi anyavállalatunk erőteljes 
szakmai támogatásával indult el. Már 1997 végén megérkeztek az 
első szerszámgépek, és 1998-tól például már helyben készültek 
a nyomólapok. Ezzel létrejött a luK szombathelyi gyárában a for-
gácsolási szegmensünk, amely a mai napig rendkívül dinamikusan 

» A sChAEFFlEr-CsOPOrt rÉszÉt KÉPEző szOMBAthElyi lUK sAVAriA KFt. A ViláG EGyiK 
lEGnAGyOBB És lEGErEDMÉnyEsEBB KUPlUnGGyártó üzEME. A CÉG Ezt Az ElőKElő POzíCiót  
A MűszAKi KOMPEtEnCiáK tUDAtOs FEJlEsztÉsÉVEl ÉrtE El, És PErszE AzzAl is,  
hOGy A hAtÉKOnysáG nöVElÉsE ÉrDEKÉBEn A BEszErzÉs És A Gyártás tErülEtÉn 
FOlyAMAtOsAn KErEsiK Az OPtiMális lEhEtősÉGEKEt. «

oPTimális megoldásokaT szállíTunk a 
» szerző: szabó Márton

mérHeTő  
eredMényeK

_1
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fejlődik, és jelenleg már mintegy 250 szerszámgéppel dolgozunk. Az 
alkalmazott technológiák között megtalálható az esztergálás, a fúrás, 
a marás, illetve a fogazás, a menetmegmunkálás, a kiegyensúlyozás, 
valamint a görgőzés is. Ennek megfelelően gépparkunkat – legna-
gyobb számban – esztergák és főként kétorsós esztergák, valamint 
megmunkálóközpontok és kiegyensúlyozó gépek alkotják. szegmen-
sünkben mintegy 450-en dolgozunk, és külön technológiai osztályunk 
is van, amelyet házon belül csak mérnökségnek nevezünk. Ez a szer-
vezeti egység a CnC-programozó, a szerszámtervező, valamint a fo-
lyamatmérnöki csapatokat foglalja magában. 

Az elmúlt két évtizedben nemcsak gépekben és létszámban 
gyarapodtunk, hanem tudásban, képességekben is, ennek megfele- 
lően az új vagy módosuló termékek, termékváltozatok gyártástechno-
lógiájának kialakítása – a németországi konstruktőrökre és a szom-
bathelyi gyárunkra egyaránt vonatkozó általános műszaki vezérelvek 
mentén – teljes egészében a mi feladatunk. Ez egyszerre szép szak-
mai kihívás és persze nagy felelősség is. Olyan feladat, amely az év 
egyetlen munkanapján sem hagy minket hátradőlni, vagyis számunkra 
nem létezik olyan „komfortzóna”, amelyből nem lépünk ki, mert tisz-
tában vagyunk azzal, hogy mindig lehet egy kicsit jobban, kicsit gyor-
sabban vagy éppen költségtakarékosabban forgácsolni. 

A vállalati kultúránkba kódolt, hogy minden terület, így a mi-
énk is keresi az optimalizálási lehetőségeket, de jól tudjuk, hogy az 
eredményeket csak együttműködések révén lehet elérni. A hatékony-
ságot és a költségracionalizálást célzó munkában a meghatározó 
kooperációs partnereink közé tartozik a beszerzési területünk, és 
természetesen azokra a beszállítókra is építhetünk, amelyek képe-
sek a kereskedelmi vagy szervizjellegű kapcsolaton felülemelkedve 
szakmai támogatóként is együttműködni. sőt kimondhatjuk: ezekkel 
a partnerekkel szeretünk és tudunk hosszabb távon dolgozni – mond-
ta Varga Károly, a luK savaria Kuplunggyártó Kft. forgácsolási szeg-
mensének vezetője. 

BiZAlMi viSZonyrA TöreKedneK

– Valóban, a hosszú évek, illetve évtizedek tapasztalata alap-
ján egyértelművé vált számunkra, hogy a minőségen, az áron, ponto-
sabban a megfelelő ár-érték arányon, továbbá a szállítási hűségen túl 
a partnerek részéről szükség van egy negyedik tényezőre is, a támo-

gató szemléletre és proaktivitásra. termék- és szolgáltatásbeszállítói 
körünk jelentős, és az észszerűség határain belül a diverzitásra tö-
rekszünk. nemcsak az ellátás biztonsága miatt, hanem azért is, mert 
nem hiszünk abban, hogy egy adott területen egyetlen vagy néhány 
beszállító mindent képes lefedni. Vannak olyan termékcsoportok, 
amelyeken belül egy adott eszköz beszállítására egy egészen kis céget 
találunk megfelelőnek, mert abban a szegmensben éppen tőle érke-
zik az optimális megoldás. Ugyanakkor vannak preferált beszállítók is. 
Ezek azok a partnerek, amelyek hosszú távon is igazolták azt, hogy 
megbízhatunk bennünk. A bizalomnak pedig van egy olyan foka, ame-
lyen szakmai véleményt, tanácsot, komplett megoldási javaslatot is 
elfogadunk, sőt ezekre igényt is tartunk. szintén pozitívan tekintünk 
azokra a beszállítókra, amelyek termékekhez kapcsolódó, de akár azon 
túlmutató szakmai képzéseket is felkínálnak. Ezek a kölcsönösség el-
vén működő kapcsolatok: a preferált partnerek innovatív ötleteikkel, 
megoldásaikkal jelentősen hozzájárulnak a fejlődésünkhöz, hatékony-
ságunk növeléséhez, mi pedig – mint stabil vásárlók – üzleti sikereiket 
erősítjük – jegyezte meg nagy Olga, a luK savaria Kuplunggyártó Kft. 
megmunkálószerszámok beszerzéséért felelős munkatársa.

A WAlTerre Mindig SZáMíThATnAK

A szombathelyi luK kuplunggyár forgácsolási területe hat 
szektorból áll. Ezek a szektorok egy-egy termékcsaládra specializá-
lódtak. A termékcsaládokon belül jellemzően 100-300 variánst gyárta-
nak, de a szériák is nagy változatosságot mutatnak. A legkisebb so-
rozat 50, míg a legnagyobb 10 000 darab körüli. A kisebb sorozatokat 
külön csoportok és folyamatok kialakításával választják el a nagyobb 
szériáktól, hogy ezzel is csökkentsék az átállások, átszerelések szá-
mát, illetve az azokra fordított időt.

– Az aktív termékvariánsok – beleértve az aftermarketre ké-
szülő termékeket is – száma több ezer, és mivel a sorozatnagyságok 
is változatosak, gyakorlatilag a kis és a nagy szériás gyártás jellemző 
kihívásaira is választ kell adnunk. A nagyobb szériáknál természete-
sen a ciklusidő csökkentése az egyik fontos cél, míg a kisebb soro-
zatok esetében arra törekszünk, hogy a termékvariánsok eltérése 
ellenére a megmunkálási technológiák lehetőség szerint homogének 
legyenek, de legalábbis minél kevésbé térjenek el egymástól. Ezzel az 
átszerelések, illetve eleve az alkalmazott szerszámok száma is jelen-

_2
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tősen csökkenthető. A technológiai csapatunk tehát nem szűkölködik 
szakmai kihívásokban, éppen ezért fontos – a már említett módon 

– az, hogy a beszállítóink felhívják a figyelmünket az új lehetőségekre, 
technológiákra, és nyitottak legyenek azokra a kérdésekre, amelyek 
minket foglalkoztatnak. Mindez praktikusan azt jelenti, hogy megfe-
lelő rendszerességgel keressenek fel bennünket, és mélységében ér-
dekelje őket az, amit a kihívásainkkal kapcsolatban elmondunk vagy 
érzékeltetünk. Az pedig kifejezetten örömteli számunkra, ha saját in-
díttatásból kérdeznek és javasolnak, illetve „elviszik magukkal” a kö-
zös beszélgetések tartalmát, a felvetett szakmai problémákat, majd 
bizonyos idő elteltével konkrét javaslatokkal állnak elő. ilyen menta-
litású beszállítóból sajnos kevés van, de azt a keveset megbecsüljük. 
Ebbe a körbe tartozik a Walter hungária Kft. (Walter) is, amely az 
egyik meghatározó szerszámbeszállítónk már 2002 óta. 

rendszeresen előfordul, hogy az öntvénymegmunkálások so-
rán olyan technológiai megoldás mellett kell döntenünk, amelyet ka-
talógusszerszámokkal nem lehet kiszolgálni, ezért egyedi szerszámo-
kat igénylünk. A Walter részéről az ilyen esetekben értékes szakmai 
támogatást kapunk, és ami szintén fontos: gyors reakcióra számítha-
tunk. Amióta együtt dolgozunk, még soha nem tapasztaltuk, hogy ne 
kaptunk volna választ a kérdéseinkre, problémafelvetéseinkre, és itt 
azt is el kell mondanom: ritkán, de előfordult már, hogy egy-egy fel-
adat kapcsán a Walter nem tudott megoldást szállítani, azonban ezt 
rendkívül rövid időn belül és a maximális őszinteséggel kommunikálta. 
Ez azért fontos, mert nem vesztettünk időt, és azonnal el tudtunk 
indulni a megoldáskeresés egy másik útján. összességében a koope-
rációnknak ezek a jellemzői vezettek minket arra, hogy a Walterhez 
mindig bizalommal forduljunk a szakmai jellegű kérdéseinkkel – hang-
súlyozta a forgácsolási szegmens vezetője.

– A Walter megbízhatóságát a beszerzés oldaláról hasonló-
képpen érzékeljük, illetve a beszerzési döntéseknél a múltbeli teljesí-
tések különféle mutatóit is figyeljük, illetve értékeljük. A Walter kap-

csán pozitívumként említhetjük a rugalmasságot is. Ez többek között 
akkor nyilvánul meg, amikor egyedi szerszámbeszerzésről van szó, de 
kezdetben csak kisebb darabszámra tartunk igényt. A másfél évtize-
des kooperáció és a kölcsönös bizalom ilyen esetekben megkönnyíti 
az amúgy könnyednek soha nem nevezhető ártárgyalásokat, illetve 
a szállítási kondíciók kialakítását – mondta nagy Olga.

AZ A BiZonyoS 15 perc

A popkultúra emblematikus művésze, Andy Warhol híres mon-
dása szerint 15 percre mindenki híres lehet. A Walter a luK szombat-
helyi gyárában azonban nem 15 percre, hanem 15 perc alatt lett híres. 
 – Mindenki szakmai pályafutása során előfordulnak igazán em-
lékezetes esetek. Az én életemből az egyik ilyen éppen a luK savariá-
hoz kötődik. Még 2001-ben kaptam egy telefonhívást a gyárból, hogy 
szükségük lenne egy adott típusú, az éppen abban az időben szuperúj-
donságnak számító tiger·tec lapkánkra. Mivel akkortájt Magyarország 
még nem volt az EU tagja, és a szállítási idők jóval hosszabbak voltak, 
mint napjainkban, és egy hétbe is beletelt, amíg egy új szerszámot be 
lehetett szerezni külföldről, valódi meglepetést okoztam azzal, hogy 
15 perces szállítási időt garantáltam – és ezt tartottam is. A rend-
kívüli gyorsaság mögött persze a szerencsés véletlenek összjátéka 
állt, ugyanis éppen szombathelyen jártam, és éppen abból a lapka-
típusból volt nálam néhány doboz. Mivel a lapkák beváltak, a luK-nál 
tett látogatásom nem egyszeri alkalom maradt, hanem egy ma már 
bő másfél évtizedes eredményes kooperáció startköve – mondta lics 
imre, a Walter hungária Kft. kereskedelmi vezetője.

A két cég között a hivatalos együttműködés végül 2002-ben 
indult el, és a sikerességéről árulkodik az a tényadat, amely szerint az 
luK savariánál a Waltertől vásárolt szerszámok volumene az elmúlt 10 
év során megduplázódott.

– A walteres kollégák ezért az eredményért keményen meg-
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dolgoztak, hiszen saját kitűzött céljaink elérése érdekében gyakran 
nehezen „megugorható” lécet helyezünk szerszámbeszállítóink elé. 
A minőségen túl elvárjuk, hogy a szerszámköltségek folyamatos csök-
kentéséhez is hozzájáruljanak – jegyezte meg Varga Károly.

 MegláTni éS MegTAKAríTAni

– A szerszámköltség minden forgácsolóüzem életében jelen-
tős tétel, ezért a költségcsökkentés vagy éppen a forgácsolási műve-
letek hatékonyságának növelése – ami voltaképpen szintén költség-
racionalizálás – természetes igény, amelynek több módon is képesek 
vagyunk megfelelni. Egyrészt új, innovatív termékeket, továbbá álta-
lunk hatékonynak vélt technológiákat is javaslunk ott, ahol azt látjuk, 
hogy lehetne gyorsabban vagy éppen csekélyebb szerszámfelhaszná-
lással dolgozni. A racionalizálást – célzott szakmai tréningek kereté-
ben – tudásunk átadásával is segíteni tudjuk. Ennek nemcsak a mér-
nöki, technológusi szinten van jelentősége. Azt tapasztaljuk, hogy 
figyelemre méltó eredményeket lehet elérni a szerszámfelhasználás 
csökkentése területén a gépkezelők rendszeres továbbképzésével is. 
szintén jelentős mértékű szerszámköltség-csökkentés valósítható 
meg fejlett szerszámgazdálkodási és szerszámmenedzsment-megol-
dásainkkal, így például a szerszámautomatákkal és különféle szoft-
verrendszereinkkel – hívta fel a figyelmet lics imre.

– Bizonyos szempontból párhuzamot lehet vonni 
a forgácsolószakma és az elit futball közé. A nagy nemzetközi kupák-
ban láthatjuk, hogy az eurómilliókat vagy tízmilliókat érő sztárokkal 

„kitömött” csapatok tudása nagyjából egy szinten van, ezért általában 
apróságok döntik el, hogy éppen melyik gárda kerekedik a másik fölé-
be. Az ipar „csúcsligákban” működő vállalatok – és a luK mindenkép-
pen ide sorolandó – szintén kiélezett versenyt folytatnak. Kiváló szak-
emberek dolgoznak nálunk, és birtokában vagyunk a világ legjobbjai 
közé tartozó, nagy teljesítményű és precíz szerszámgépeknek. Ugyan-
akkor „győznünk” kell abban a küzdelemben, amelyet a minél nagyobb 
hatékonyságért folytatunk. Ebben a „harcban” viszonylag szűkös 
a mozgásterünk, és éppen a szerszámok, illetve a szerszámtechnika 
területe az, ahol egy-egy sikeres megoldással akár az egész éves költ-
ségoptimalizálási célkitűzésünket is teljesíthetjük. Alapvető raciona-
lizálási „technikáink” közé tartozik az, hogy például igyekszünk olyan 
lapkákat használni, amelyek minél több éllel rendelkeznek, és persze 
bírják is a terhelést. Emellett törekszünk arra, hogy a drágább szer-
számokat – és itt főként a CBn-lapkákra gondolok – más megoldá-
sokkal váltsuk ki. önmagában költségracionalizálás a szerszámélezés, 
de azt tapasztaltuk, hogy egyáltalán nem mindegy az, hogy ki végzi 
az élezést. Korábban több szerszámélezést végző szerszámbeszál-
lító partnerünknél is minőségi problémákat észleltünk. Ezeket tény-

szerűen feltártuk előttük, jelezve azt is, hogy egy drágább szerszám 
drágább élezési szolgáltatással párosítva adott esetben – a hosszabb 
szerszámélettartam miatt – kedvezőbb választás a számunkra. 

A Walterrel 2017-ben kezdtük meg az együttműködést a szer-
számélezés területén, és kifejezetten elégedettek vagyunk az ered-
ményekkel. így ma már nemcsak szerszámbefogókat, esztergakéseket 
és azok tartozékait, speciális és sztenderd késeket, váltólapkákat, ke-
ményfém fúrókat és marókat, speciális lépcsős fúrókat, marófejeket, 
dörzsárakat, menetfúrókat, sorjázókat és élletörő marókat vásárolunk 
a Waltertől, hanem az élezések jelentős részét is a walteres csapatra 
bízzuk. A jövőben az együttműködés kiszélesítésére is esélyt látunk, 
méghozzá több projekt révén is. Egyrészt hasznosnak tartjuk a Walter 
szakmai tréningjeit, másrészt partnerünk szerszámmenedzsment-
megoldásai is felkeltették a figyelmünket. Még az idei évben meg-
kezdjük egy Walter szerszámtároló és -kiadó automata tesztelését, 
illetve egyik megmunkálóközpontunkra telepítjük a Walter appCOM 
gépmonitoring-szoftverét. Az automaták tervezett használatától azt 
várjuk, hogy transzparenssé válik a szerszámfelhasználás, vagyis álta-
lános alkalmazási tendenciákat és a gépkezelők egyedi felhasználását 
egyaránt követni tudjuk. ha a felhasználás általában vagy egy-egy 
gépkezelő esetében eltér az optimális szinttől, rövid időn belül megte-
hetjük a szükséges intézkedéseket. 

Az appCOM online gépfigyelő rendszer – egyelőre tesztjelle-
gű – alkalmazása mellett pedig azért döntöttünk, mert a különböző 
szintek, tehát a gépkezelő, a technológus, a programozó vagy akár 
a menedzsment számára is fontos üzemeltetési információk kinye-
résére alkalmas azáltal, hogy szerszámgépek vezérlőjéhez kapcsoló-
dik, illetve feldolgozza gépek szenzoradatait. A rendszer regisztrálja 
a gépállásokat és azok okait, de ennél sokkal finomabb információkat, 
sőt javaslatokat is ad a megmunkálási folyamatok optimálissá tételé-
hez. ha például azt látjuk a szoftver elemzése és jelzése alapján, hogy 
egy adott forgácsolási műveletnél nagyobb nyomatékkal is dolgozhat-
nánk biztonságos módon, akkor a program módosításával viszonylag 
rövid időn belül javíthatjuk a gépteljesítményt. Akkor, ha ez a program, 
illetve programrész (mondat) számos szerszámgépünkön fut, „egy 
csapásra” jelentős hatékonyságnövelést realizálhatunk, hiszen a na-
gyobb szériáknál néhány másodpercnyi nyereség is valódi eredmény. 
Az automaták és az appCOM használata azért is vonzó lehetőség szá-
munkra, mert ezek a megoldások támogatják a törekvésünket, amely 
azt célozza, hogy a „szerszámfronton” végrehajtott optimalizálásokat, 
pontosabban azok eredményét értékelhetővé tegyük. Értékelni azon-
ban csak olyan adatot, információt lehet, amelyet látunk és mérünk is. 
A Walter innovatív technikái pedig éppen a transzparencia és a mér-
hetőség kialakításában segíthetnek minket – mondta Varga Károly, 
a forgácsolási szegmens vezetője. 

_1  A schaeffler-csoport negyedik legnagyobb gyárában viszonylag 
nagy termékféleséggel dolgoznak: a legkisebb sorozatok 50, 
míg a legnagyobb 10 000 darab körüliek

_2  Jelenleg már mintegy 250 szerszámgéppel dolgoznak a luK 
savariánál

_3  DC170 – a fúrás ikonja
_4  tiger·tec silver bevonatos esztergalapka
_5  Balról jobbra tancsics Flórián, a luK savaria Kft. 

CnC programozója, lics imre, a Walter hungária Kft. 
kereskedelmi vezetője, Varga Károly, a luK savaria 
forgácsolási szegmensének vezetője és nagy Olga, a 
megmunkálószerszámok beszerzéséért felelős munkatársa

_Hazai sikerszTori

lics imre

kereskedelmi vezető
imre.lics@walter-tools.com

www.walter-tools.com
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Azt, hogy mi is az az appCOM, és mire képes, azt idén ápri-
lis 5-én, Budapesten rendezett szakmai szemináriumunk keretében 
mutattuk meg partnereinknek. A rendezvény fókuszában a ter-
melésfigyelő szoftvermegoldásaink, valamint toolmenedzsment-
rendszereink álltak. 

AZonnAl hASZnálhATó

– Az appCOM egy olyan platform, amely szoftverből és hard-
verből – egy ipari PC-ből – áll, és egyrészről a szerszámgépek vezér-
lőjéhez, másrészről pedig a felhasználók informatikai hálózatához 
kapcsolódik. A szoftver moduláris és nyitott. A modularitás azt je-
lenti, hogy maga az appCOM az alaprendszer, amelyben különbö-
ző funkciót ellátó alkalmazások kaphatnak helyet. Olyan „app”-ok, 
amelyek a szerszámgépek vezérlőjéből gyűjtött adatokat elemzik, 
illetve kiértékelik. A platform nyitott is, a sztenderd, vagyis készen 
kínált applikációk mellett az ügyfelek egyedi igényének megfele-

lő alkalmazások is fejleszthetők, illetve integrálhatók – mondta el 
a szakmai szeminárium előadójaként Boris turalija, a Walter leány-
vállalata, az appCOM-ot is fejlesztő Comara Gmbh specialistája. 
hozzátette: az appCOM egyszerűen installálható plug-and-play-
rendszer. szabványos csatlakozókkal lehet a vezérlőre, illetve az 
alkalmazó cég it-hálózatára kapcsolódni. Amire szükség van, az 
az áramellátás (230 V) az ipari PC számára, valamint egy iP-cím, 
továbbá egy böngésző, amelyen hozzá lehet férni a szoftver keze-
lőfelületéhez. lényeges, hogy az appCOM által gyűjtött adatok nem 
a felhőbe kerülnek, hanem az ipari PC tárolja azokat, de a PC-ről 
a felhasználó más tárhelyre is mentheti azokat. Bár a telepítés 
egyszerű, a Comara távsegítséggel, illetve helyszíni támogatással is 
a felhasználók rendelkezésére áll. szintén előnyös, hogy négyhetes 
tesztidőszak során elköteleződés nélkül kipróbálható. Az appCOM 
a vezérlések 40%-ával, köztük a Magyarországon legelterjedteb-
bekkel (siemens, heidenhain, Fanuc, Mazak, haas, Mt Connect, OPC 
UA) kompatibilis.

» Az OKOs EMBEr KÉPEs sAJát hiBáiBól tAnUlni. És EGy OKOsüzEM? tErMÉszEtEsEn Az 
is, CsAK lEGyEn, AKi VAGy AMi MEGMUtAtJA, hOGy hOl A hiBA, És MiBEn lEhEtnE JOBBá, 
hAtÉKOnyABBá Válni. szErEnCsÉrE Már ilyEn EszKöz is VAn – Ez Az APPCOM. «

JOBBAn, 
de Hogyan?

tErMElÉsFiGyElő 
szOFtVErMEGOlDás
» szerző: szabó Márton

beszerzés

rendelés raktárkezelés

műszaki támogatás szerszámbemérés

újrahasznosítás intralogisztika

újraélezés _1
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erliTz szabolcs

mérnökségvezető, multiply projektek
szabolcs.erlitz@walter-tools.com

www.walter-tools.com

hA Tudni AKArjA…

Az appCOM-felhasználók számára jelenleg tíz sztenderd 
applikáció áll rendelkezésre. Az egyik a Dashbord, azaz „műszer-
fal” vagy irányítópult, amelyen valamennyi appCOM-hoz csatlakoz-
tatott szerszámgép állapota valós időben monitorozható. látható 
és követhető, hogy a gépeken éppen milyen munkák futnak, azok 
aktuális és historikus állapota is kontrollálható. A gyártásfigyelő 
applikációban (Production Overwiev) láthatók a műszaktervek (ter-
melési tervek), és hogy azok teljesülése hol tart összességében 
vagy gépenként. A gépazonosító alkalmazás (Machine-live) többek 
között a gépek rendelkezésre állását, állapotát mutatja, és a gép 
szerszámozásáról is informálja a felhasználót. Emellett a gépek hi-
baüzeneteit, illetve a hibák okát, időtartamát is mutatja, ezért nem 
véletlen, hogy ez az egyik legnépszerűbb alkalmazás. Az adatokból 
az is kiszűrhető, hogy melyek a leggyakoribb és leghosszabb gép-
állásokat okozó hibák, így a legnagyobb veszteséget okozó problé-

mákra gyorsan reagálni lehet. Külön géphatékonyság-elemző, nC-
program-elemző és -vizsgáló, a programok változásait megmutató 
app szintén elérhető, továbbá olyan alkalmazás is rendelkezésre áll, 
amellyel a riasztásokat lehet beállítani. rendkívül hasznos eszköz 
a főorsó-monitorozó (spindle Monitor), amely a főorsó sebesség- 
és időtartományairól szolgáltat adatokat. 

ha pedig már a főorsónál tartunk, a szakmai szeminárium 
keretében bemutattuk iCut-szoftverünket is, amely nem más, mint 
egy intelligens megmunkálási segédeszköz. Az iCut automatikusan 
a megmunkálási folyamatok különféle meghatározó paraméterei-
hez igazítja (növeli vagy csökkenti) az előtolási sebességet, és ezzel 
egyrészt átlagosan 10%-kal növeli a termelékenységet, másrészt 
biztonságossá teszi a megmunkálási folyamatot, valamint kitolja a 
gépek és szerszámok elhasználódási idejét. Erről bővebben a Walter 
Világa őszi kiadásában számolunk be. 

_1 A toolmenedzsment-szolgáltatás a teljes életciklusra kiterjed
_2  A Comara képviseletében Boris turalija tartott prezentációt

_2
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rEMEK rECEPtEK 
zalából BizAlMAt szAVAztAK  

A WAltEr CsAPAtánAK
» szerző: szabó Márton

A kockára vágott főtt burgonyát a saját főzővizében törje 
össze, majd – továbbra is a gyenge tűzön hagyva, folyamatosan kever-
ve – annyi lisztet adjon hozzá, hogy viszonylag sűrű, homogén masszát 
kapjon. A kikevert krumplis-lisztes massza állaga akkor megfelelő, ha 
leválik az edény oldaláról. Közben pirítson felaprózott hagymát, az erre 
használt olajból vagy zsírból pedig öntsön át egy másik serpenyőbe 
annyit, amennyiben a krumplis-lisztes masszából – beolajozott evőka-
nállal – szaggatott „nudlikat” megpiríthatja. A pirított „nudlikra” szór-
ja rá a pirított hagymát, keverje össze, majd kiporciózva rakja tányérra. 
A tálalt étket meglocsolhatja tejföllel, de van, aki a túrós vagy pirított 
szalonnás körítésre esküszik. ha vendégeit valami egyszerű – divatos 
kifejezéssel élve rusztikus – egytálétellel szeretné elkápráztatni, ezzel 
biztosan nem fog mellé. Miközben elkészíti ezt a finomságot, gon-
doljon arra, hogy ez a népi étel nem más, mint a méltán híres göcseji 
(zalai) dödölle. A szuperhangulatos, dimbes-dombos Göcsejből azon-
ban másféle remek receptek is származnak. itt van például az a kiváló 
zalaegerszegi vállalkozó, aki fogta az elszántságát és a szerszámké-
szítői tudását, beletöltötte egy kis műhelybe, hozzáadott elkötelezett 
kollégákat, és „kifőzött” egy olyan céget, amely ma világvállalatok 
beszállítója az autó-, az elektronikai, az energetikai ipar, valamint  
a légijármű-gyártás területén.

» A zAlAEGErszEGi AQ AntOn KFt. szAKMAi hitElEssÉGÉnEK És A MűszAKi innOVáCió 
iránti ElKötElEzEttsÉGÉnEK KöszönhEti Azt, hOGy nEVEs AUtóiPAri, ElEKtrOniKAi És 
tUrBinAGyártó VállAlAtOK MEGBECsült BEszállítóJáVá VálhAtOtt. «

 A fejlődéS úTjA

Az 1990-ben egy kisebb műhelyben fröccsöntő szerszámok 
készítésével és javításával elindított vállalkozás 1992-ben céggé 
alakult. így született meg az Anton Kft., amely 1993-tól már főként 
tesztelési céllal műanyagfröccsöntést (műanyagalkatrész-gyártást) 
is végzett. Az Anton Kft.-nél – a fröccsöntő szerszámok készítése 
mellett – a fröccsöntési tevékenység iránt is jelentős megrendelői 
igény mutatkozott, ezért a cég 1999-ben egy 2200 m2-es gyártócsar-
nokot épített, és Magyarországon az elsők között kezdett bele a több, 
akár négykomponensű fröccsöntésre alkalmas szerszámok gyártá-
sába, illetve a többkomponensű műanyagfröccsöntésbe. A követke-
ző jelentős fejlődési állomásához 2002-ben ért el az Anton – ekkor 
jött létre a speciális megmunkálási üzletág (sMD, special Machining 
Department), amely az energiaipar számára gyárt kisebb és nagyobb 
szériákban alkatrészeket szuperötvözetekből, elsősorban nikkelbázisú 
alapanyagokból. Két évvel később – annak következtében, hogy a mű-
anyagalkatrész-gyártás néhány év alatt önálló üzletággá fejlődött – 
újabb jelentős infrastruktúra-fejlesztő beruházást hajtottak végre 
a zalaegerszegi cégnél. Megépült a második, 4800 m2 alapterületű 
gyártócsarnok, amelyben magas műszaki színvonalú kéziszerszám-al-
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katrészek és elektromos eszközök műanyag részegységeinek előállí-
tását kezdték meg, és végzik jelenleg is. 

A következő jelentős projekt a gázturbina-alkatrészek gyár-
tócsarnokának felépítése volt. Ez az üzemrész 2008-ra készült el. Az 
Anton Kft. ekkorra már számos multinacionális OEM-ügyfelet szolgált 
ki, ezért – vagyis a világcégekkel való gördülékeny kooperáció kialakí-
tása érdekében – szervezeti változásokat is végrehajtott. A további 
dinamikus fejlődés eredményeképpen 2014-ben további 2000 m2-rel 
bővült a gázturbina-üzletág gyártási területe. A következő eszten-
dő, vagyis 2015 fontos mérföldkő volt a cég életében, ugyanis – nyílt 
tranzakció keretében – a svédországi központú AQ Group AB megvá-
sárolta az Anton Kft. tulajdoni részeinek 100%-át. A vállalat AQ An-
ton Kft. néven, változatlan formában, több mint 450 fős munkatársi 
létszámmal folytatja tevékenységét, amely az elmúlt években újabb 
szegmenssel, a repülőgépipari alkatrészek gyártásával egészült ki, 
emellett egy 1000 m2-es raktár is felépült, a gyártási terület pedig 
további 2000 m2-rel bővül, így a teljes üzemterület már meghaladja 
a 14 000 m2-t.

helyBől TávolugráS

– Aki ma ránéz a cég szerkezetére, az egy rendkívül logikusan 
felépített rendszert láthat. A szerszámkészítő üzletágunk – értelem-
szerűen – fröccsöntő szerszámokat, köztük rendkívül bonyolult, több-
komponensű alkatrészek előállítására alkalmas szerszámokat tervez 
és gyárt. Egy másik üzletágunk, a fröccsöntési terület pedig – igény 
szerint – az alkatrészek vagy késztermékek gyártási igényét is képes 
kiszolgálni, tehát a tervezéstől a késztermékgyártásig teljes folya-
matot fedünk le. E szegmensük vevői jellemzően az autó-, valamint 
az elektronikai iparban tevékenykednek. A harmadik üzletágunk, az 
sMD pedig azért jött létre, mert egyre több olyan megbízást kaptunk, 
amelyet nem lehetett hatékonyan beilleszteni a meglévő termelési 
rendszerünkbe. A speciális megmunkálási területünk főként gáztur-
binák és légi járművek turbináinak különféle álló és forgó alkatrészeit 
gyártja. A fröccsöntőszerszám-készítés jellegénél fogva egyedi gyár-
tás, míg a másik két üzletágunkban, tehát a műanyagfröccsöntés, 
valamint speciális megmunkálások területén pedig szériagyártásra 
rendezkedtünk be. 

Mind a műanyagfröccsöntés területén, mind pedig a szer-
számgyártás, valamint az sMD-szegmensben kizárólag prémiumka-
tegóriás gépekkel dolgozunk. A szerszámüzemben, illetve az sMD-
üzletágban együttesen mintegy száz szerszámgép teljesít szolgálatot. 
Az alkalmazott technológiák között három- és öttengelyes marás, 
esztergálás, köszörülés, kovácsolás, hőkezelés, startfuratozás, szik-
raforgácsolás, lemezmegmunkálás és hegesztés is megtalálható – 
mondta németh Attila, az AQ Anton Kft. sMD-üzletága technológiai 
csoportjának vezetője.

– Bár egykor az volt, napjainkban már nem olimpiai ver-
senyszám a helyből távolugrás, de a cég alapítójának életműve ta-

_1

lán leginkább ehhez a műfajhoz hasonlítható. Elképesztő kondíció, 
technikai tudás és elszántság kell ahhoz, hogy valaki álló helyzetből 
megugorja a több, akár a világrekordnak számító közel 4 métert. Az 
esetünkben a világcsúcs az, hogy az alapító vállalkozó tiszteletet ér-
demlő elhivatottsággal és elszántsággal egy kis zalai szerszámgyártó 
műhelyből a nemzetközi ipari színtéren elismert céget épített, amely 
ma az amerikai nAsDAQ tőzsdén jegyzett AQ-vállalatcsoportnak 
nemcsak része, hanem egyik büszkesége is – mondta novák József, 
az AQ Anton Kft. anyaggazdálkodási csoportjának vezetője. hozzá-
tette: a cég azzal vívott ki elismerést magának itthon és világszer-
te, hogy nem ismer lehetetlent, vagyis a rendkívül komplex feladatok 
estében is képes hatékony gyártástechnológiákat kialakítani, akár új 
beruházások és gép-, illetve berendezésfejlesztések révén is. Ennek 
köszönhetően híre ment annak, hogy az AQ Anton Kft. egy olyan kü-
lönleges csapat, amely nem a könnyebbik utat keresi, hanem a lehető 
legjobb műszaki megoldásokat. A cégnél a folyamatos technológiai 
fejlődésben hisznek, és az iparági átlagot jócskán meghaladó mértékű  
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k+f-ráfordítások révén tesznek is azért, hogy műszaki szempontból 
mindig a nemzetközi élvonalhoz tartozzanak, mert – mint mondják – 
csak így biztosíthatják azt a technológiai többletet, amelynek köszön-
hetően vevőik termékei versenyképesebbek lehetnek a piacon. 

– Egyik ügyfelünk, egy kéziszerszámokat gyártó nemzetközi 
vállalat – versenytársai többségével ellentétben – nem helyezte át 
gyártási tevékenységének súlypontját a távol-Keletre, és a beszállí-
tói hálózatát sem ott építette ki, hanem Közép-Európát, azon belül 
Magyarországot választotta gyártási helyszínként. Miután informá-
ciókhoz jutott arról, hogy kompetenciáink közé tartozik a többkom-
ponensű műanyagfröccsöntő szerszámok készítése, illetve maga 
a többkomponensű műanyagfröccsöntés is – megkeresett bennün-
ket. Közös szakmai előkészítést követően olyan többkomponensű mű-
anyag alkatrészek gyártását kezdtük meg, amelyekből egy, a piacon 
hangos sikert arató termék készült, de más – szintén közreműködé-
sünkkel készülő – termékek is szép piaci karriert futottak be. Ezzel és 
ehhez hasonló projektekkel egyszerre bizonyítottuk be azt, hogy a tu-
dás és a szakmaiság képes felülkerekedni a „low cost” mítoszon, és 
azt, hogy Európa, azon belül Közép-Európa és Magyarország globális 
mércével mérve is versenyképes gyártási helyszín. 

Persze sikereinkhez több tényező együttállása vezetett. Fel-
ismertük, hogy vevőink egyre inkább azt várják el, hogy akár csak egy 
ötlet szintjén létező koncepcióból is képesek legyünk készterméket 
gyártani. Ehhez saját tervezőcsapatra, műszaki képességeink folya-
matos fejlesztésére volt szükség. Gyakran pedig arra is, hogy magunk 
tervezzünk és építsünk gyártóberendezéseket, ha nem találtunk a pia- 
con az igényeinket maximálisan kielégítő megoldásokat, vagy akkor, 
ha a gépgyártók a távoli jövőbe vesző szállítási határideje miatt egy-
egy számunkra fontos megbízást nem tudtunk volna elvállalni. szá-
mos saját fejlesztésű és építésű, rendkívül hatékony szikraforgácsoló 
gép, lézeres megmunkálóberendezés, illetve célgép működik a „flot-
tánkban” – jegyezte meg novák József.

 TudAToS jelenléT

– A forgácsolószerszámok egy részét magunk gyártjuk, de 
többségében szerszámbeszállítók termékeire támaszkodunk mind 
a katalógus-, mind pedig a speciális szerszámok esetében. A mintegy 
hatszáz aktív beszállítónk közel tizedét, tehát 50-60 céget sorolunk 
kiemelt kategóriába. ők azok a partnerek, amelyekkel az elmúlt évti-
zedek vagy évek során bizalmi kapcsolatunk alakult ki. Ez egy kisebb 
létszámú, de egyáltalán nem zárt klub, mert megfelelő minőségű ter-
mékekkel, szolgáltatásokkal, őszinte magatartással, és – ahogy mi 
megfogalmaztuk – tudatos jelenléttel be lehet lépni a „tagok” közé. 

Az anyagleválasztási tevékenységünk esetében a Walter hungária Kft. 
az egyik megbecsült szerszámbeszállítónk már közel egy évtizede. 
A kapcsolatfelvételt mi kezdeményeztük, és mivel már első alkalom-
mal is meggyőző volt a teljesítményük, bizalmat szavaztunk a walteres 
csapatnak, és ezt egyáltalán nem bántuk meg. Egyrészt olyan termék-
portfólióval rendelkeznek, amelyben a legtöbbször megtaláljuk azokat 
a szerszámokat, amelyek akár az egzotikus anyagok megmunkálására 
is alkalmasak, másrészt segítenek minket abban, hogy folyamatosan 
csökkenteni tudjuk a szerszámköltségeinket, amelyek a gyártási te-
vékenységen belül a legnagyobb költségelemet alkotják. Mindezt nem 
alkalmi jelleggel teszik, hanem rendszeresen felkeresnek bennünket, 
érdeklődnek az aktuális szakmai kihívásaink iránt, amelyeket termé-
szetesen mi magunk is megosztunk a Walterrel, hiszen érdekünk, 
hogy mielőbb és minél hatékonyabb megoldást találjunk az előttünk 
álló feladatok megoldására. 

lényeges azonban, hogy ezek a megbeszélések valóban szak-
mafókuszúak, tehát célirányosan „lemegyünk” a gépekhez, megvizs-
gáljuk az esetleges problémákat, technológiai lehetőségeket, vagyis 
együtt gondolkodunk. számunkra ez létfontosságú, ugyanis nem ké-
nyelmesedhetünk bele a piaci pozíciónkba, megelégedve a sikereink-
kel, mert nekünk folyamatosan a legjobbnak kell lennünk. nemcsak 
független versenytársaink vannak a globális piacon, de bizonyos szem-
pontból megbízóink is saját versenytársaink, hiszen olyan világcégek-
ről van szó, amelyek önállóan is képesek termékeik és termékalkatré-
szeik előállítására. A feladatokat azért hozzák cégünkhöz, mert abban 
bíznak, hogy mi jobban és hatékonyabban vagyunk képesek előállítani 
az alkatrészeket vagy késztermékeket. Ezt a bizalmat természetesen 
meg kell szolgálnunk – hangsúlyozta németh Attila.

 inSpiráló együTTMűKödéS

– Az AQ Antonnál tett látogatások mindig jó érzéssel tölte-
nek el. inspiráló az a szakmai igyekezet, amellyel mennek előre, és ke-
resik a technológiai maximumokat. Büszkék vagyunk arra, hogy ebben 
a munkában a zalaegerszegi kollégák partnerei lehetünk, az pedig ki-
váltképpen örömteli számunkra, amikor a tesztek kiértékelését köve-
tően jelzik, hogy az általunk javasolt szerszám, váltólapka bevált, vagy 
az általunk javasolt technológiát alkalmazzák majd egy-egy megmun-
kálási folyamat során. nemcsak azért, mert az AQ Anton technológiai 
csapata rendkívül felkészült, és szakmai szempontból jólesik, ha min-
ket választanak, hanem azért is, mert szinte minden feladat – mind 
az alapanyagok különlegessége, mind pedig az azokból gyártandó al-
katrészek bonyolultsága miatt – valódi kihívást jelent. Mivel szakmai 
pályafutásom során éveken keresztül magam is olyan üzemekben dol-

_3

_2
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_Hazai sikerszTori

goztam, ahol az egyedi és a szériagyártás minden nehézségével egy-
szerre kellett megküzdeni, nem volt nehéz megértenem az AQ Anton 
igényeit, elvárásait. Ezek alkalmanként nem forgácsolástechnikai jel-
legűek, hanem inkább az ellátás, a beszállítás minőségével kapcsola-
tosak. Éppen egy ilyen jellegű igény megjelenése vezetett ahhoz, hogy 
egy adott megmunkálás minél stabilabb szerszámellátása érdekében 
konszignációs raktárt létesítettünk a zalaegerszegi üzemben, illet-
ve bemutattuk fejlett szerszámmenedzsment-megoldásainkat is – 
mondta Kecsmár zoltán, a Walter hungária Kft. mérnök-tanácsadója.

– Valóban az inspirálódás jellemzi a Walterrel fennálló kap-
csolatunkat – a mi oldalunkról is. Folyamatosan figyelemmel kísér-
jük a Walter megoldásait mind a szerszámmenedzsment, mind pedig 
a komplex technológiai szolgáltatások területén. Ez természetesen 
nem véletlen. Cégünk képességeinek és partnerkapcsolataink fej-
lődésére egyaránt jellemző a lineáris kiteljesedés. A kezdeti időktől 
meglévő fröccsöntőszerszám-készítés mellé becsatlakozott maga 
a műanyagalkatrész-gyártás, majd – ahogy az ügyfelek belénk vetett 

bizalma erősödött – egyre komplexebb feladatokat kaptunk, és a már 
említett módon ez vezetett az sMD-üzletág megalapításához. Vevő-
ink igénye a mind komplexebb feladatok kiszolgálására tehát egyre 
inkább növekszik. Egyszer pedig elérhetünk addig a határig, amelyen 
túl – főként az európai és a térségi munkaerőhiányt figyelembe véve 
– kapacitásokkal nem feltétlenül leszünk képesek lefedni a gyártá-
si igényeket. Éppen ezért eljöhet az az idő, amikor egyes esetekben 
a szerszámbeszállítóinktól akár komplett megmunkálási technológia 
kialakítását kérjük majd. Meglepne, ha a Walter egy ilyen esetben nem 
lenne ott a megbízásra jelentkezők között. 

A másik ok, ami miatt követjük a Walter innovációit, az az ipar 
4.0 koncepció térhódítása. Az ellátási láncok transzparenciája iránti 
igény, illetve a termékek mielőbbi piaci bevezetésének lehetősége vagy 
akár kényszere arra ösztönzi az autóipari, az elektronikai ipari, de ese-
tenként még az energetikai berendezéseket gyártó cégeket is, hogy 
alkalmazzák azokat a digitális megoldásokat, amelyekkel a beszerzési, 
a gyártási és a logisztikai folyamatok felgyorsíthatók, mérhetők, ele-
mezhetők. napjainkban már egyáltalán nem számít extrém megoldás-
nak, ha egy gyártó cég vevőjétől érkező igény, megrendelés például 
automatikus beszerzési akciót indít el – természetesen digitális csa-
tornákon keresztül. Azt sem tarjuk elképzelhetetlennek, hogy olyan 
informatikai megoldások jelennek meg a talán nem is távoli jövőben, 
amelyek a gépeknél vagy a megmunkálástervezési területen dolgozó 
technológus-, illetve mérnökkollégákban felmerülő szerszámtechnikai 
kérdéseket, problémákat direkt módon becsatornázzák az érintett be-
szállítóknak, így például valamely szerszámos partnerünknek. Mi olyan 
beszállítókra igyekszünk támaszkodni, amelyek nemcsak a jelenre, 
hanem érzékelhető módon a jövő kihívásaira is felkészültek. A Waltert 
ezek közé a partnerek közé soroljuk – mondta novák József. 

kecsmár zolTán

területi képviselő
zoltan.kecsmar@walter-tools.com  

www.walter-tools.com

_1  A rendszeres közös megbeszélések szakmafókuszúak, célirá-
nyosak, megvizsgálják az esetleges problémákat, technológiai 
lehetőségeket. németh Attila, az AQ Anton Kft. sMD-üzletága 
technológiai csoportjának vezetője (balra) és Kecsmár zoltán,  
a Walter hungária Kft. mérnök-tanácsadója

_2  sX forgácsolólapka
_3  tiger·tec silver lapkaminőség a Blaxx marósorozatban
_4  Walter Blaxx F5055 tárcsamaró megmunkálás közben
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OKUMA MAGYAR SZAKMAI NAP
2018. június 27.

10:00 - 16:00

Géppremierek!
Rendkívüli promóciók!

Teljesítmény megmunkálás!

A Smartus Zrt. vezérigazgatója tisztelettel meghívja Önt az Okuma parndorfi  Technológiai Központjában
2018. június 27-én 10:00-16:00 óra között megrendezésre kerülő

Magyar Szakmai Napra
amelyet a magyarországi partnereinknek, magyar nyelven szervezünk.

Az ebéddel egybekötött exkluzív rendezvényen a magyar piacon napjainkban legnagyobb érdeklődésre számot tartó szerszámgépekkel,
technológiákkal és tesztmegmunkálásokkal várjuk Önt: ötoldali teljesítmény megmunkálás, fogazat készítés, szimultán öttengelyes
megmunkálás, intelligens technológiák bemutatása és alkalmazása valós körülmények között, egyéni konzultációk.

Velünk is utazhat luxus buszos különjáratunkkal!

Rendkívüli promóciók a résztvevők számára*:
Kedvezményes fi nanszírozás – Ajándék Okuma Ipar 4.0 Connect Plan gyártásfelügyeleti rendszer – VIP Tour Japánban!

Regisztráció: www.smartus.hu, tel.: +36-23-200-230, e-mail cím: info@smartus.hu

Élő tesztmegmunkálás, képernyőn is kivetítve, az alábbi szerszámgépeken:

- 2SP-2500H – új automata frontorsós esztergaközpont
- GENOS M460V-5AX – új szimultán öttengelyes függőleges kompakt megmunkálóközpont
- MCR-A5CII – ötoldali megmunkálást biztosító portál megmunkálóközpont, amelyen akár 2,5 x 5 méteres, 17 tonnás egyedi 

munkadarabok is megmunkálhatók
- MU-6300V-L – szimultán öttengelyes portál felépítésű megmunkálóközpont eszterga funkcióval
- LB3000 EX II C MY 1300 – nagy csúcstávolságú CNC eszterga

OKUMA Intelligens Technológiákról előadások:
– Thermo Friendly Concept 
– OKUMA Premium Solutions

Szeretettel várjuk Önt 2018. június 27-én, 10:00-16:00 óra között az Okuma ausztriai Technológiai Központjában, az osztrák-magyar 
határ közelében fekvő Parndorfban.
(*Minden partnerrel gépvásárlástól függően egyénileg egyeztetünk az igénybe vehető promóciókról!)

Új OKUMA szimultán 5-tengelyes kompakt
megmunkálóközpont egyenesen Japánból!

Alapfelszereltségben
€290.195 helyett

MÁR €219.000-TÓL!
GENOS M460V-5AX
Az alapfelszereltség része:

- Szimultán 5-tengely
- X-Y-Z mérőléc
- 5-Axis Auto Tuning automatikus kalibráció
- ServoNavi aktív szervó paraméter állítás
- Nagy teljesítményű és nagy nyomatékú főorsó
- Nagy kapacitású szerszámtár
- Nagynyomású és nagy térfogatáramú főorsón keresztüli hűtés 
- Renishaw RMP60 munkadarab bemérő

Smartus Zrt.
Tel.: 06 23 200 230
info@smartus.hu
www.smartus.hu

Kérje a részleteket és
az ajánlatot még ma!
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»  A rEPülÉs iránti VáGy És A hAtártAlAn szABADsáG MEGtAPAsztAlásánAK iGÉnyE EGyiDős 
Az EMBErisÉGGEl. Bár A rEPülÉs MA Már BárKi száMárA ElÉrhEtő Az UtAsszállító 
rEPülőGÉPEKEn VAló UtAzástól EGy AJánDÉKBA KAPOtt tAnDEMUGrásiG, EGyrE töBBEn 
szErEtnÉnEK A PillAnAt szÉPsÉGE, A VEszÉllyEl VAló szEMBEnÉzÉs VAGy FÉlElMEiK lEGyőzÉsE 
MiAtt KülönFÉlE Különös MóDOKOn A FElhőK KözÉ EMElKEDni. Az EXtrÉM rEPülősPOrtOK 
nÉPszErűsÉGÉnEK nyOMáBA ErEDtünK. «

FElhőK 
FeleTT 

_szabadidő

Az EXtrÉM 
rEPülősPOrtOK 
VOnzásáBAn
» szerző: Chilembu 
Krisztina
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_szabadidő

A fokozott veszéllyel járó sportok iránt a nyolcvanas évek-
ben nőtt meg ugrásszerűen az érdeklődés, és azóta egyre szélsősé-
gesebb, egyre több kockázattal járó sportágak születnek. Míg van, 
akinek a repülés csak egy a bakancslistás élmények közül, mások-
nak olyan időtöltést jelent, amely száz százalékban kiragadja őket 
a hétköznapokból, és segít a jelenre fókuszálni. irodai dolgozók, 
cégvezetők, családanyák, új életet kezdők iratkoznak be sárkány és 
siklóernyős oktatásra, és teszik próbára magukat több száz vagy 
több ezer méter magasban. 

Az itthon is elterjedt repülősportok művelői alapesetben 
nem a kockázatra, hanem a repülés semmihez sem hasonlítható 
élményére vágynak. szigorú szabályok szerint, a lehető legbizton-
ságosabban repülnek. Ezzel szemben az egyre extrémebb, néhány 
évtizede született műfajokban a veszély szinte alapnak számít.

a siklóernyőTől az air race-ig

Motorzaj nélkül, csendesen szállni a legszebb tájak felett, 
kihasználva a levegő feláramlásait – a siklórepülés a határtalan 
szabadság érzését adja. A siklóernyőzés népszerűségének egyik 
titka, hogy könnyen elsajátítható és elérhető tevékenység, a felsze-
relés összesen 20 kg, elfér egy hátizsákban is. Egy siklóernyős akár 
5-6 órát is eltölthet a levegőben, és több száz kilométert is megte-
het. Akárcsak a vitorlázó sárkányrepülésnél, az jelenti a legnagyobb 
veszélyt, ha az alakuló zivatarfelhők felé áramló levegő „szívja fel” 
a siklóernyőst vagy a sárkányrepülőst, akár 20 m/s sebességgel. 

A vitorlázó repülőgépeket a szárnyon keletkező felhajtó-
erő tartja a levegőben, a vitorlázórepülő pilótája pedig a levegőfel-
áramlásokat kihasználva juttatja magasabbra a gépet. A motoros 
sárkányrepülők egy háromkerekű alumíniumszerkezetre erősített 
benzinmotoros, légcsavaros egységgel is rendelkeznek, a pilóta és 
az utasa a szárny alatt, függesztve helyezkedik el.  

A 15 éve startolt red Bull Air race új fejezetet nyitott a re-
pülősportok világában: a pilótáknak elképesztő sebességgel, 400 
km/h-val kell az akadálypályán végigrepülni, és akár 10G-s terhelést 
is el kell viselniük a manőverek közben. Ez a sport tökéletes fizikai 
állapotot követel – az Air race-pilóták egy pillanat alatt elveszít-
hetik az eszméletüket a szervezetüket érő extrém terhelés miatt. 
A motoros műrepülést kevésbé extrém kihívások mellett sem mű-
velik nagyon sokan, ugyanis rendkívül költséges hobbi. A repülőgé-
pek megvásárlása, illetve bérlése, fenntartása, szervizelése és az 
üzemanyag biztosítása alkalmanként is több százezres tétel lehet.

 az éleTVeszély nem akadály

Uli Emanuele olasz bázisugró 2015-ben egy 2,6 mé-
ter széles nyíláson repült át szárnyas repülőruhában a svájci 
lauterbrunnen-völgyben. Világrekordot állított fel ezzel a teljesít-
ménnyel. A következő évben a rekord helyszínének közelében életét 
vesztette – a hegyoldalnak csapódott és lezuhant.

A szélsőségesen veszélyes repülősportok népszerűsége 
a tragédiák ellenére töretlen. A határok kitolása, a félelmek legyő-
zése, a természet erőinek megtapasztalása a legkeresettebb élmé-
nyek egyike lett, de természetesen úgy, hogy az extrém sportolók 
GoPro kamerával rögzítik, majd a közösségi és a videómegosztó 
oldalakon publikálják a történteket.

A valós veszély közelsége és megtapasztalása, az ilyen-
kor felszabaduló adrenalinlöket képes függőséget okozni. száz 
százalékig a jelenben kell lenni, bármikor előfordulhat, hogy túl-
élő üzemmódra kell váltani. A legelszántabbak képesek otthagyni 
a munkájukat, eladni a házukat, és egy lakókocsiba költözni, hogy 
extrémebbnél extrémebb helyszíneket fedezzenek fel. 

Bizonyos műfajok művelői vállalják azt is, hogy esetleg nem 
térnek vissza hihetetlen manővereikből. 

kis érTelmező rePülésszóTár

Következzen egy kis ízelítő a repüléssel összefüggésbe 
hozható extrém sportokból: 

Kötélugrás (bungee jumping) Az ugrók egy építmény-
ről rugaszkodnak el, és zuhanni kezdenek, akár gyorsabban, mint 
100 km/h. A becsapódást az ugró lábához erősített rugalmas kötél 
akadályozza meg. A sport „ötletét” egy Vanuatu szigetéről szárma-
zó beavatási rítus adta – fiatal férfiak szőlőindákból sodort kötéllel 
a lábukon ugranak a mélységbe, hogy bizonyítsák rátermettségüket. 
A bungee jumpingot 1979-ben ismerte meg a világ, amikor néhány 
egyetemista leugrott így egy bristoli hídról. 

Bázisugrás Épületről, hídról vagy más objektumokról, ma-
gas kiálló szikláról való leugrás, amelynek során speciális bázisugró 
ernyőket használnak a sportolók. Komoly ejtőernyős tapasztalat 
és hatalmas bátorság kell hozzá. Az első ugrásokat az 1960-as 
évek végén hajtották végre, de a sportág története „hivatalosan” 
1978-ban kezdődött, a 915 méter magas El Capitan szikláról való  
ugrással. A legtöbb halálos áldozatot követelő repülősport, több 
országban illegális. 
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Szárnyasruha-repülés (wingsuiting) A sportoló 
szárnyasruhát viselve ugrik le egy magaslatról, a szárnyai kormány-
zásával vízszintes távolságot tesz meg, mielőtt landol. A repülés 
általában ejtőernyős eséssel végződik.

Skyaking Az ötletgazda a világ legtapasztaltabb bázis-
ugrója, Miles Daisher, aki már 2500 bázisugráson és 3000 ejtőer-
nyős ugráson van túl. A bázisugrást kajakkal hajtja végre, zuhanás 
közben „csak” 160 km/h-s sebességet ér el, így tovább maradhat 
a levegőben, mint például kinyújtott lábbal történő esés esetén.

Speedriding A síelés és a siklóernyőzés találkozása – 
a speedridingot űzőknek mindkét sportágban profinak kell lenniük. 
A világrekorder, Armin senoner 2015-ben siklóernyővel és sílécekkel 
a talpán a 3859 méter magas Königspitze csúcsáról siklott le, és 
152,9 km/h-s sebességet ért el. 

„a leVegőben nincsenek HéTköznaPi Problémák”

soós lászló, a lakics Kft. gyártástechnológusa 15 éves 
kora óta a vitorlázórepülés szerelmese. Édesapja egyik barátja 
vitte el az első repülésre, és lászló már akkor eldöntötte, hogy 
elvégzi a vitorlázórepülőpilóta-tanfolyamot. 1979-et írtunk akkor. 
Egy év múlva már képzett pilóta volt – előbb vezethetett vitorlá-
zórepülőt, mint autót, meséli. Felmerült az is, hogy a középiskola 
elvégzése után a repülés lesz a hivatása, de végül nem így tör-
tént. A gépészmérnöki pályát választotta, a vitorlázórepülés pedig  
megmaradt sportnak. 

lászló annyit repült az elkövetkező évtizedekben, ameny-
nyit csak a szabadideje lehetővé tett. A felfelé áramló levegőtömeg 
emelőerejét kihasználó hullámvitorlázás és a termikvitorlázás mes-
tere lett, 1983-tól több hazai teljesítményrepülő versenyen is indult. 
Kedvenc repülési helyszíne nincs, de sokat startolt a szekszárdi, 
a békéscsabai, a dunaújvárosi és a gyöngyösi repülőtérről.

soós lászlónak több évtizedes tapasztalata van a repülésben 

A családja mindig támogatta, és nem próbálták lebeszélni 
a repülésről. Mivel nagyon fiatalon lett pilóta, bíztak a felkészült-
ségében. lászló még nem került veszélyes szituációba a levegőben, 
csak az időjárás változásai miatt fordult elő, hogy „helyzet” adódott. 
De ezt egy képzett pilótának meg kell oldania, a vitorlázórepülésnél 
egyébként is nagyon előre kell gondolkozni, mondja.

„A levegőben háttérbe szorulnak a hétköznapi problémák, 
nem is lehet ezekkel foglalkozni, az adott pillanatra kell koncent-
rálni” – meséli. lászló mindenkinek ajánlja ezt a különleges hobbit. 
Akik szabadidejükben űznék ezt a sportot, azoknak sok kitartás-
ra lesz szükségük, hiszen a kezdetektől sok lehet a sikertelenség, 
a kudarc – ha nem jön össze egy-egy, a továbblépéshez szüksé-
ges feladat, akkor is ki kell tartani, és tovább kell csinálni, javasol-
ja. Azoknak, akik versenyezni is szeretnének, anyagi tartalékokra  
is szükségük lesz. 

_A WALTER DIGITÁLIS MEGOLDÁSAI

Walter e-Commerce és Walter Xpress

Walter TOOLSHOP és EDI

Walter Xpress

Az e-Commerce megoldásokkal, mint a Walter TOOLSHOP  
és EDI (Electronic Data Interchange), a Walter lehetővé teszi 
vevőinek és beszerzőinek a gyors információs, beszerzési 
és megrendelési lehetőségeket, valamint a dokumentumok, 
mint a megrendelések vagy számlák cseréjét. Online, ill. köz-
vetlenül a különböző ERP rendszerek között – a Walter SAP 
rendszerhez csatlakozással.

Nagyon rövid az idő az elképzeléstől az egyedi szerszám 
kiszállításáig – Walter Xpress, a Walter gyors megrendelési 
és kézbesítési szolgáltatása maximális tervezési biztonságról 
gondoskodik. A Walter Xpress ma már mintegy 20000 egyedi 
szerszám meghatározott változatánál áll rendelkezésre. 
Szállítási határidő: a megrendelés beérkezésétől számítva 
két-három hét!

A WALTER TOOLSHOP – ELŐNYÖK AZ ÖN SZÁMÁRA

 – Mindig a legfrissebb információk a Walter termékekről  
(pl. rendelkezésre álló készlet, vevőre szabott árak stb.)

 – Gyorsan és egyszerűen használható (a Walter webplatform 
összes funkciója egyszeri bejelentkezésen „Single Sign-on” 
keresztül)

 – Minden mobil készülékről használható (az információk 
bármikor lehívhatók, és a termékek közvetlenül megren-
delhetők)

ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) – ELŐNYÖK AZ ÖN SZÁMÁRA

 – Megrendelések, számlák, megrendelések visszaigazolása és egyéb dokumentumok közvetlen cseréje a különböző ERP  
rendszerek között

 – A hozzáférés csak engedélyezett felhasználók számára lehetséges, nincsenek adatvesztések, egyszerű archiválás és nyomon követés
 – Sok manuális lépést takarít meg, a hibahajlam egyértelműen csökken
 – Összességében hatékonyabb beszerzési lánc az üzleti folyamatok automatizálása révén
 – A semleges interfész javítja a bizalmi kapcsolatot a vevő és a szállító között

A WALTER XPRESS ÖSSZES ELŐNYE  
EGY PILLANTÁSRA

 – Költségmegtakarítás a csökkentett tárolás révén
 – nagyobb rugalmasság 2–3 hetes szállítási határidővel
 – gyors visszajelzés az ajánlatról 24 órán belül
 – A szerszám kialakítása közbeni hibák csökkenése az 

 alkatrész-definíció szerinti szabályalapú konstrukció 
 eredményeként

 – Már az ajánlatadáskor terjedelmes dokumentáció áll  
a vevő rendelkezésére (TDM, BMG, DIN)

EDI

i A Walter digitális megoldásairól további információt talál a következő weboldalon: walter-tools.com
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Májustól ismét bővült az M4000-es termékpaletta: az M4258-es moduláris palástmaróval az esetleges 
sérülésekből következő plusz szerszámkiadások mérsékelhetők jelentősen, az F2010-es szerszámtestekbe 
szerelhető új FR755M és FR758M kazettákkal a 15°-os főél-elhelyezésű, nagy előtolású marógeometria és 
a 45°-os síkmaró-geometria vált elérhetővé nagy átmérőkben is.

M4000
Növelje hatékonyságát az
M4000 termékcsaláddal!
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walter-tools.com


