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Mire magazinunk harmadik száma megjelenik, már bő-
ven túl leszünk az év első két hónapján. azon az idő-
szakon, amikor nemcsak értékeljük az elmúlt évet, de 
annak nyomán új terveket is készítünk. Jó esetben… 
Sokunkkal megesik ugyanis, hogy csak halogatjuk az év 
lezárását, a következtetések levonását, hiába érezzük, 
tudjuk fontosságát és hasznát. aztán átbukdácsolunk 
a téli hónapokon, mire március lesz, már szinte magá-
tól visz a tavaszi lendület. igen ám, de hova, merre, és 
ki irányít tulajdonképpen? 

„szerencse, hA A terV 
és A lehetőség tAlálkozik.”

lapszámunk központi témája cégünk globális mottója, 
az Engineering Kompetenz, vagyis a mérnöki szakérte-
lem mögött húzódó filozófia. Fő célunk ennek kifejtése. 
Mit is értünk ezen? Függetlenül attól, hogy mérnökök 
vagyunk-e, vagy sem, erről a szakmáról a precizitás 
és a tökéletességre törekvés biztosan eszünkbe jut. a 
szakértelmet pedig olyan koncentrált tudásként képzel-
hetjük, amely képessé tesz elvégezni az adott feladatot. 
Képessé tesz megvalósítani, létrehozni valamit. És mi 
más lehet minden dolgozó, szakmunkát végző igazi cél-
ja, ha nem alkotni?! a feladattól a megoldásig eljutni, és 
örömmel nyugtázni: kész! 

Mi kell ahhoz, hogy a gépezet olajozottan működjön, 
és a munka felszabadult alkotói folyamat legyen? Sok 
válasz adható, talán egyénileg is különbözők. a kon-

centrált figyelem, a célok pontos meghatározása és igen, 
a tervezés – talán kijelenthetjük – kulcsfontosságú. Terv 
kell – egyéni terv is. Hiszen a szakértelem a szakértők-
ben van, egy jó csapatban, ahogy a Walter Hungáriánál is. 
Nálunk már kész az idei terv, és továbbra is lelkesedéssel 
várjuk a kihívásokat és az új feladatokat, hogy a sikereket 
együtt élhessük meg ügyfeleinkkel. 

Hogy mi mindent jelent még a mottónk, vonatkozó cik-
künkből kiderül. Remélem, magazinunk többi írása is elnye-
ri tetszésüket, legyen az interjú, sikersztori, termékismer-
tető vagy a téli időszak egyik évszázados hagyományáról, a 
disznótorokról szóló riport.  

Kellemes és hasznos időtöltést kívánok!
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hol helyezkedik el az internal sales a Walter hungária 
kft. szervezetén belül, és mekkora a csapat létszáma?

AntAl AnitA: Csoportunk, amelyet összesen hárman 
alkotunk, közvetlenül a kft. ügyvezetőjének irányítása alatt 
áll, és nincs anyavállalati csúcsszervezetünk, amely a külön-
böző országokban működő internal sales területeket fogná 
össze. Sajátosnak mondható szerepkörünk miatt erre nem 
is lenne szükség.

milyen feladatokat látnak el?

AA: Egy területi képviselő a „vállalat arca” az ügyfelek számá-
ra. E hasonlatból levezetve az internal sales a vállalat digitális 
arca, mert telefonon és elektronikus levelezésben is nagyon 
aktív a kapcsolat az ügyfelek és köztünk. Szerepünk megérté-
séhez elsőként az értékesítési szervezetet és a kereskedelmi 
csatornákat érdemes megismerni. a vevőket közvetlenül és 
viszonteladókon keresztül, azaz közvetetten is kiszolgáljuk. 
az értékesítés két csatornán valósulhat meg. a hagyományos 
modellben ügyfelünk telefonon, e-mailben vagy faxon adja le 
megrendelését, míg az egyre népszerűbb online megoldásunk, 
a Toolshop esetében vevőink önmagukat szolgálják ki a szük-
séges műszaki és kereskedelemi információkkal, illetve a ter-
mékekkel is. a Walter Toolshop méltán népszerű, hiszen ügy-
feleink egyre inkább felfedezik, hogy ez a rendszer jóval több 
egy szerszámwebshopnál. Többek között azért, mert egyaránt 
optimális eszköz azok számára, akik pontosan tudják, hogy 
mely sztenderd termékre van szükségük, és azoknak, akik csak 
azt tudják biztosan, hogy egy megoldandó feladat előtt állnak, 
amelyhez „valamilyen” minőségi szerszámra van szükségük. 
utóbbi esetben a Toolshop CCS online szolgáltatása segít 
megtalálni a megfelelő szerszámot a megmunkálási feladat-

hoz, illetve az elképzelt technológiához. Emellett a portálon 
külön feltüntetjük az újdonságokat, különféle katalógusaink 
böngészésére, illetve az azokból való közvetlen rendelésre pe-
dig több praktikus megoldást is kínálunk. az online rendelés 
és beszerzés nem csak a sztenderd szerszámok esetében áll 
rendelkezésre. a Walter Xpress szolgáltatásunk a speciális 
szerszámigények villámgyors kiszolgálására hivatott.

Csapatunk a digitális beszerzési csatornák térhódításá-
val nem marad munka nélkül, hiszen az e-kereskedelem 
adminisztratív és logisztikai folyamatai mögött továbbra 
is szükség van az emberi munkára.

Feladataink meglehetősen sokrétűek, ami abból következik, 
hogy valamennyi kereskedelmi irányban, így a kiemelt ügy-
felek, a direkt ügyfelek és a viszonteladók kiszolgálásában 
is szerepet játszunk – e szegmensekért egy-egy kollégánk 
felelős az internal sales csapaton belül. a kereskedelmi meg-
állapodásokat a cégvezetés köti, a kapcsolatot a kiemelt 
ügyfélmenedzserek, illetve a területi képviselők tartják part-
nereinkkel, de a tervezési feladatok során mérnökségünk is 
együttműködik vevőinkkel. amikor kialakul a kooperáció, a 
rendelések pedig rendszeressé válnak, a mindennapi keres-
kedelmi-beszerzési ügyletek esetében már közvetlenül a mi 
egységünkhöz terelődik át a kapcsolattartás, de akkor is, 
amikor az ügyfelek a területi képviselőket keresik meg, mert 
végül ezek az igények is hozzánk futnak be.

mi történik a megrendelések beérkezése után?

AA: Ez attól is függ, hogy a rendelést mely csatornán adták 
le. a Toolshopban rögzített igények automatikusan elindítják 
a beszerzési folyamatot, amelyről e-mailes visszaigazolást 
küld a rendszer, ügyfeleink pedig 24–48 órán belül kézhez 
kapják hollandiai központi raktárunkból a sztenderd szerszá-
mokat. Ez egy rendkívül finomra hangolt rendszer, amely na-
gyon kedvelt a szerszámfelhasználók körében, ugyanakkor a 
rohamos technológiai fejlődés ellenére is előfordul, hogy egy 
Toolshop-felhasználó – annak ellenére, hogy precíz nyilván-
tartást láthat rendeléseiről – hozzánk fordul információkért, 
például az online felület karbantartása esetén, vagy akkor, ha 
különleges igénye, kérdése van a szállítással kapcsolatban. 
Központi rendszerünkben minden adatot látunk, így az online 
vásárlók telefonos vagy e-mailes megkereséseit éppen olyan 
gördülékenyen ki tudjuk szolgálni, mint azokat az ügyfeleket, 
akik eleve telefonon, e-mailen vagy a területi képviselőkön 

pORTRÉ

BizTOS
háttér 

 Ha az internal sales, vagyis a belső értékesítési 

terület szerepe leginkább az időméréses 

versenysportok Háttércsapatainak 

küldetéséHez Hasonlít. a pályán „versenyzőink”, 

azaz területi képviselő kollégáink dolgoznak 

meg az eredményekért, de a végső sikerben 

a mi teljesítményünk is megjelenik.

»

»

interjú antal anitával, a Walter Hungária Kft. 
internal sales csapatának tagjával
szerző: SzaBÓ MáRTON

»
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keresztül adják le rendeléseiket. az így érkező igényeket fel-
vesszük, egyeztetjük az árinformációkat, továbbá ellenőriz-
zük a szállítási lehetőségeket, a rendelést pedig mi magunk 
rögzítjük globális vállalati rendszerünkben. Ettől a ponttól 
kezdve pontosan az történik, mint a Toolshopban leadott ren-
delések esetében: ügyfelünk e-mailben visszaigazolást kap, a 
megrendelt sztenderd termékek kiszállítása pedig kezdetét 
veszi. a speciális szerszámok esetében más a folyamat: itt 
mérnökségünk tervezi meg a kívánt egyedi szerszámot, majd 
ajánlatot készít. Mi a kiajánlott ár vevő általi elfogadását kö-
vetően menedzseljük tovább a szállítási láncolatot. a meg-
rendeléshez számos különféle igény kapcsolódhat, így példá-
ul raktári információk, árinformációk megadása, valamint a 
szerencsére ritkának számító reklamációk kezelése, illetve az 
esetlegesen téves rendelésekből keletkező visszáruk logiszti-
kai kezelése is a mi feladatunk.

ha csak egyetlen sajátosságot kellene kiemelni 
munkájuk kapcsán, mi lenne az?

AA:  Telefonon, e-mailen tartjuk a kapcsolatot az ügyfelek-
kel, így akár éveken át nem látjuk, ki van a „vonal másik vé-
gén”. Ennek ellenére kiváló együttműködés alakul ki, az idő 
múlásával pedig már régi jó ismerősként üdvözöljük egymást 
telefonon. Előfordul, hogy vevőtalálkozókon személyesen 
is megismerkedünk azokkal, akiknek hosszú időn keresztül 
csak a hangját hallottuk, vagy leveleit olvastuk. Ezek mindig 
kedves találkozások. 

milyen emberi és szakmai képességeket igényel a 
munkájuk és milyen elvárásoknak kell megfelelniük?

AA: Fontos még az empátia, a problémák gyors megértése 
és megoldása, de ugyanilyen lényeges, hogy mindig türe-
lemmel legyünk az ügyfelek felé, mert akármennyire is köz-
helyes, attól még igaz, hogy a vevőnek mindig igaza van. 
Bár magánemberként gyakran érzem úgy, hogy napjaink-
ban ezt az ősi kereskedői bölcsességet egyre kevesebben 
vallják magukénak, pedig ez lehet mindennek az alapja. a 
külső és a belső elvárások azonosak: rendkívül precíznek 
és gyorsnak kell lennünk, mert azokon a területeken, ame-
lyeken szerszámainkat használják, nem hogy napokat, de 
órákat sem lehet elvesztegetni. Saját piacunkon is verseny 
van: más gyártók is kínálnak minőségi termékeket, ezért 
mi arra törekszünk, hogy szolgáltatásainkkal kiemelked-
jünk a mezőnyből. › folytatás a 6. oldalon  
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interjú antal anitával, a Walter Hungária Kft. 
internal sales csapatának tagjával
szerző: SzaBÓ MáRTON

Antal Anita
internal sales
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dig gyönyörű! van lehetőségem nézelődni, rácsodálkozni 
Budapestre. a régi épületek mindig is lenyűgöztek, napokig 
tudnék gyönyörködni bennük. Ez egy személyemre szabott 
„szórakozás”, amelyet az élet tálcán kínál – csak el kell ven-
ni. az sem hátrány, hogy a városi közlekedés során valójuk-
ban érzékeljük az embereket, a divatot, a városi pletykákat, 
vagyis nem az autó ülésébe süppedve, a szélvédőn keresztül, 
vagy az internetet böngészve szerzünk benyomásokat a kö-
rülöttünk lévő világról.

ha jelentősebb összeget nyerne a lottón, 
mit kezdene vele?

AA: aligha van olyan ember, aki ne játszott volna el a gondo-
lattal, hogy nyertes szelvényt tart a kezében. Természetesen 
ez a „fejlemény” nálam is be van tervezve... Számtalanszor 
átgondoltam, hogy mihez kezdenék egy hatalmas összeggel, 
de a sablonokon – utazás, gyönyörű ház, luxusautó, már-
kás ruhák – nem jutottam túl. Talán azért nem, mert olyan 
terveim vannak, amelyekhez nem szükséges a telitalálat, 
és egyébként is az a típusú ember vagyok, aki abban hisz, 
hogy csak azt lehet igazán megbecsülni, amiért meg is dol-
goztunk. Ha valamire „azonnal” el kellene költenem a nyere-
ményt, akkor az az utazás lenne, mert szeretek világot látni, 
más kultúrákba belekóstolni.

merre veszi az irányt?

AA: párommal leginkább kis hazánkat szeretjük felfedezni, 
és általában kényelmes wellness szolgáltatást nyújtó szál-
lodákat választunk a pihenésre. Emellett az adott várost – 
időjárástól függetlenül – minden esetben szívesen fedezzük 
fel, nagy sétákat téve. Ha külföld, akkor ebben nem igazán 
vagyunk válogatósak. legutóbb Barcelonában jártunk, és ez 
az út az aktív pihenésről szólt. Mindent megnéztünk, amit 
látni szerettünk volna, és persze nem hagytuk ki a Barcelona 
futballjátékát sem! lenyűgöző volt...

csak nézi a sportot vagy űzi is?

AA: Rendszeresen sportolok, ami azért sem hátrány, mert a 
gasztronómia kellemes hóbortjának is hódolunk.

kedvenc étel?

AA: Nincs, de van kedvenc fűszerem: a bors, amelyet alkal-
manként szárított chilivel helyettesítek. a lényeg, hogy jó 
csípős legyen az étel. azt nem mondom, hogy mérhetetlenül, 
mert párom a közelmúltban számszerűsítette borsmániá-
mat: egyetlen tál tárkonyos húslevesemben 42, azaz negy-
venkettő szem borsot számolt meg! Kóstolás nélküli, bőkezű 
borsozásomat látva egyszer azt mondta nekem valaki, hogy 
az ilyen ember nem lehet más, mint temperamentumos. va-
lószínűleg igazat mondott...

Van, hogy mégis elfogy az energia?

AA: persze, és néha meg is kell állni, jelentsen ez bármit: 
a kanapén való heverést vagy egy aktív hétvégét. Egy 90 
éves hölgytől hallottam egyszer: a hosszú élet titka maga 
az élet, az élet aktív megélése, ahol egyensúlyt kell találni 
a munka, a szórakozás és a pihenés között. Ezt a „filozó-
fiát” követem. 

helyt lehet állni nőként a szerszámtechnika 
férfias világában?

AA: Eddig sikerült, és azt hiszem, ezek után sem okoz majd 
nehézséget. az ügyfelek természetesnek veszik, hogy női 
hang szólal meg a vonal másik végén, vagy női név szerepel 
egy e-mail végén az aláírásban. ahhoz, hogy az ember egy fel-
adatot hosszú távon eredményesen végezhessen, az elisme-
rés, a pozitív visszajelzés elengedhetetlen. Szerencsére szinte 
napi szinten van ebben részünk – a vevők irányából. Segíteni jó 
dolog és érezni azt, hogy számíthatnak ránk, szintén jó dolog.

mióta dolgozik a Walternél, és mire emlékszik 
vissza legszívesebben az eddigi pályafutásából?

AA:  idén már hetedik éve vagyok a Walter-csapat tagja. azt 
mondják, hétévente „ajánlott” munkahelyet váltani, de én nem 
tervezem, mert amellett, hogy professzionális és színvona-
las munkát végzünk, nagyon emberi és családias munkahely 
a Budafoki úti irodánk, amelyhez számos szép élmény köt. a 
legkorábbi abból az időből származik, amikor még csak nem is 
hallottam vállalatunkról. Egy, a Budafoki úton működő multina-
cionális cég alkalmazásában álltam, és nap mint nap jelenlegi 
munkahelyem előtt autóztam el, nemegyszer rápillantva a mo-
dern, de emberi léptékű épületre, eljátszva a gondolattal, hogy 
jó lenne itt dolgozni. Nem tudtam, milyen cégek működnek az 
irodaházban, ezért igazi meglepetésként ért, amikor évekkel 
később a Walter Hungária Kft.-hez mentem munkainterjúra, 
majd nem sokkal később már ott ültem a „vágyott” épületben, 
a szép, tágas és elegáns irodában. Teljesült a kívánságom, ami 
az élet nagy dolgaihoz mérten semmiségnek tűnik, de tudatos 
ember lévén az apró dolgokat is nagyra értékelem.

Autóval jár a munkahelyére?

AA:  Évekig azzal jártam, de már nem. Beleuntam az 
araszolásba, és végül a tömegközlekedést választottam. 
Számomra kényelmes, praktikus megoldás, a főváros pe-

sportos csapatépítés a Walternél, balról jobbra: 
Sós lászló, antal anita, gucsi-végh ivett, Király lászló, Soós andrás
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Szerszám, tapasztalat, teljesítmény»
FÓKuSzTÉMa

Mi MiNdENT JElENT az

engineering 
kompetenz?
mérnöki szakértelem – Hangzik a Walter globális mottója. 

vagyis egy rövid és tömör szókapcsolat, amelybe 

belesűrítettük mindazt a szemléletet és irányelvet, 

amelyek égisze alatt a piacon megjelenünk. ezzel 

azonosítjuk magunkat, és ez az, ami megkülönböztet 

a versenytársainktól. de mit kapnak 

nap mint nap az ügyfeleink? 

»

»

...egYÜttmŰködést!

Koncentráljon a kitűzött céljaira! Ez az egyedüli 
mód, hogy az ötletekből innovációk jöhessenek lét-
re. a sikerhez vezető út kihívásokkal van kikövezve, 
de éppen ez a munkánk hajtóereje. Ez visz előre, 
hogy a sebesség, a hatékonyság és a pontosság 
tekintetében minden mérvadó szintet felülmúljunk. 

 ›  folytatás a 8. oldalon  

„a leghatékonyabb, ha a projektek kidolgozásánál 
a mérnökök egyenrangú félként kommunikálnak.”

tóth péter 
projektmérnök »

...kÜlönBséget!

az erős jellemek nem egyik napról a másikra jönnek 
létre. Kialakulásukhoz idő kell: tanulni a kihívások-
ból, éretté válni a sikerektől, és mindig céltudatos-
nak maradni. a Walterrel ügyfeleink több mint 380 
év összegzett tapasztalatára számíthatnak, és 
eredményeinkkel új mérföldkövekre támaszkod-
hatnak. Termékeink nem csupán a pontosságot, 
a tökéletességet és a minőséget testesítik meg, 
hanem azt a szakértelmet is, amely partnereink-
nek valódi versenyelőnyt kínál.

 „a tökéletesség és a pontosság már alapkövetelmény 
a sikerhez vezető úton. Ezért manapság a megmunká-
lás már sokkal több, mint esztergálás, fúrás vagy me-
netmegmunkálás: azokról a ma még elérhetetlennek 
tűnő célokról és elképzelhetetlennek tűnő megoldá-
sokról szól, amelyek holnap már alapvetőek lesznek. 
Ha ön is ilyen kihívásokkal áll szemben, a Walterre van 
szüksége. Nálunk tradíció, hogy mindenekelőtt az ön 
céljai számítanak.”

soós András
ügyvezető»
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...sokoldAlúságot!

Mivel szerszámainkat valamennyi iparág számá-
ra gyártjuk, a mérnöki szakértelem minden szek-
tor számára kifizetődő. amellett, hogy gazdasági 
szempontból megtérül, időt takarít meg, és a mi-
nőséget is garantálja. Ezért a Walternél újszerű 
forgácsolóél-megoldásokat talál majd, amelyeket 
számos iparág különböző igényeivel hangoltunk 
össze – az autógyártástól kezdve az energiaszek-
toron át egészen a repülő- és űrhajózási iparig.

„Bízhat az elkötelezettségünkben: minden egyes termé-
künket és szolgáltatásunkat csak akkor ajánljuk, ha az 
önnek is megfelelő. Mindegy, milyen ágazatban dolgozik: 
azt kapja, amire szüksége van.”

    sáfrány András 
    alkalmazástechnikus»

...előnYt!

adjon a projektjeihez valami egyedit: a sikert! Ha 
ön nagyra törő célokat tűzött ki, vagy valami iga-
zán kimagaslót szeretne elérni, egy dologra mindig 
számíthat: a Walter biztosítja azt, amire szüksége 
van céljai eléréséhez. a Walternél testre szabott 
megoldásokat talál egyedi és összetett projektek-
hez is. precíz és komplex megoldásaink gyorsan és 
jelentősen fokozzák a termelékenységet.

„Segítségünkkel szaktudásbeli előnyre tehet szert rend-
hagyó megmunkálási követelmények között is.”

    janka ferenc
    kiemelt ügyfelekért 
    felelős értékesítő, 
    szaktanácsadó
»

...innoVációt!

a Walter neve rég összeforrt az innovatív megoldásokkal. 
azért, hogy ez így is maradjon, nem elég csak újat alkot-
nunk. innovációinknak mindig fejlődést is kell jelenteniük, 
olyan megoldásokat, amelyek jobbak minden korábbinál. 
Szabadítsa fel minden egyes projektjének teljes poten-
ciálját az egyedi bevonatokkal és geometriákkal! 

...fejlődést!

a Walterrel kivételes eredményeket érhet el anélkül, 
hogy rendkívüli erőfeszítéseket kellene megtennie. Mi-
ért? Mérnöki kompetenciánk rengeteg megoldást kínál 
a 45 000 standard szerszámmal, amelyek felülmúlják a 
hagyományos típusokat. Ehhez társul rendületlen törek-
vésünk az újításra. Értékesített termékeink több mint 40 
százalékát az utóbbi öt évben fejlesztettük. 

„Hozza létre saját standardját és lépjen túl azon 
is! Tőlünk mindig számíthat a legkorszerűbb 
megoldásokra, hiszen sohasem hagyunk fel a 
fejlesztéssel és a finomhangolással.”

lászló róbert
területi képviselő, 
szaktanácsadó

»

„az abszolút előny pe-
dig ügyfeleinknél válik 
igazán mérhetővé – és 
ez mindennapi munkánk 
ugródeszkája.”

pusztay gábor
műszaki tréner »
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…jólszerVezettséget!

Teljes átláthatóságra törekszik? a siker titka a 
kristálytiszta folyamatokban rejlik. Optimalizáljon 
a Walter Multiply szolgáltatással a termékmegol-
dásoktól a logisztikán és a szoftveren át egészen 
a kihelyezett egyéni képzésekig! pontról pontra 
elemezzük vevőink egész folyamatláncát, meg-
határozzuk a fejlesztés lehetőségeit, és támo-
gatást nyújtunk annak végrehajtásához. a Walter 
Multiply olyan teljes körű szaktudás, amely a gyár-
tás minden egyes lépésénél bevethető.

„a teljes gyártási tevékenység hatékonysá-
gának növelése azonban csak egy az előnyök 
közül.  a Multiply hatás azt is jelenti ,  hogy ön a 
folyamatlánc minden egyes elemét még haté-
konyabbá és eredményesebbé tudja tenni jóval 
azelőtt, hogy az első forgács lehullana.” 

lics imre
kereskedelmi vezető»

...lendÜletet!

Éppen, ahogy elvárható. Csak gyorsabban. Ne vesztegesse 
az időt! Ha egy projekt felénél tart, és közben módosul a 
cél, akkor gyorsan kell reagálnia. Hiszen a beállítások min-
dig állásidőt jelentenek, amely komoly kiesés. Miért ne vá-
lasztaná a rövidebb utat? a Walter Xpress közvetlen hoz-
záférést nyújt a kiválasztott szerszámaihoz. Egy gyors és 
egyszerű út a kiváló minőségű szerszámok kialakításához 
és rendeléséhez. Kiemelkedően gyors – az elképzeléstől 
egészen az ön ajtajáig.

„Már a kezdetektől biztos lehet: minden projektet 
biztonságosan és megbízhatóan tud tervezni és 
véghezvinni.”

erlitz szabolcs
mérnökségi 
csoportvezető »

jó szerszámot sokAn tudnAk szállítAni. de ArrA már sokkAl keVeseBBen 
képesek, hogY olYAn szAkértelmet is kínáljAnAk, AmellYel ezeket 
optimálisAn lehet AlkAlmAzni. A legerőseBB szerszám is gYengének 
BizonYul rosszul megVálAsztott pArAméterekkel VAgY helYtelen 
BeállításokkAl. mi A WAlternél éppen ezért nem A szerszámpozíciórA, 
hAnem A legYártAndó munkAdArABrA koncentrálunk. miután 
Az egész folYAmAtot elemeztÜk, nemcsAk A legmegfelelőBB 
szerszámot, hAnem mindAzt Az ismeretet és
tApAsztAlAtot is átAdjuk, AmelY elengedhetetlen 
A kiemelkedő teljesítménYekhez.
ez Az engineering kompetenz.  

ERliTz SzaBOlCS
mérnökségi csoportvezető
szabolcs.erlitz@walter-tools.com

guCSi-vÉgH ivETT
marketing
ivett.gucsi-vegh@walter-tools.com

»
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FÓKuSzTERMÉKEK

univerzális, költséghatékony és rugalmas – így jellemezhető a Walter új, 
d4580 jelű fúró-letörő szerszáma. a hat különböző – a készítendő furat-
átmérőtől függő – szerszámtest, amelyet hasított száránál fogva például 
hidraulikus alaptartóban lehet rögzíteni, a 4–16 mm átmérőtartományban 
fogadhat tömör keményfém fúrókat 5Xd, valamint 8Xd hosszkivitelekben. 
univerzális (például X-treme) vagy kimondottan bizonyos anyagcsoportok 
fúrására optimalizált (X-treme inox, alphajet stb.) fúrók foghatók be, így biz-
tosított a rugalmasság, és minden alkalmazási esetben a lehető legnagyobb 
teljesítmény. a letörőlapka két forgácsolóéllel rendelkezik, és többrétegű 
TialN/TiSiN bevonata alkalmassá teszi a legtöbb anyagcsoport forgácsolásá-
ra. a fúrási hossz állítható, így különböző mélységű letöréssel ellátott furatok 
munkálhatók meg egyazon szerszámmal, csökkentve az egyedi gyártású, 
ezért költséges lépcsős fúrók számát a szerszámraktárban.

az iSO N-anyagok esztergálásához, felfúrásához alkalmas polikristályos 
gyémánt váltólapkák helyet kaptak a Walter standard termékpalettá-
jában. Mostantól négyféle, különböző alkalmazásokhoz kialakított vál-
tozat érhető el: 

»  0°-os homlokszögű 3 mm fogásmélységig;
 
»  7–10° pozitív homlokszögű labilis, rezgésveszélyes 
 megmunkálásokhoz, mint például vékony tengelyek, 
 vékony falú csövek vagy hosszan kinyúló furatkések; 

»  lézerezett forgácstörővel rendelkező hosszú forgácsot 
 képező alumíniumokhoz; 

» valamint  teljes élhosszon beforrasztott pKd betétes 
 9 mm fogásmélységig a legtermelékenyebb esztergáláshoz.

tipp:
mŰVeletek összeVonásáVAl, mint például 
A fúrás és A letörés, mellékidőket (szer-
számcsere és mellékmozgások ideje) és 
szerszámtárhelYet tAkAríthAtunk meg. 
egYes stAndArd szerszámAink is AlkAlmA-
sAk erre, de A WAlter x-press szolgáltAtá-
sunk sokkAl messzeBBre toljA A hAtárokAt: 
röVid szállítási hAtáridőVel és kedVező áron 
kínáljuk egYedi terVezésŰ, Az ön munkAdA-
rABjához készített fúró-, felfúró- és mAró-
szerszámAink egYre széleseBB pAlettáját.

furAtok 
ÉllETöRÉSSEl

Alumínium 
M E g M u N K á l á S a

tipp:
szálerősítésŰ mŰAnYAgok (ÜVegszál VAgY szén-
szál töltőAnYAggAl) forgácsolásához A po-
zitíV homlokszögŰ pkd VáltólApkák lehetnek 
Az első VálAsztás: ezeknél Az AnYAgoknál Az 
elsődleges proBlémA A szálAk elVágAtlAnsá-
gA és A delAmináció, AmelYek A forgácsolóerők 
minimAlizálásáVAl BefolYásolhAtók előnYösen.

 BáRMilyEN aNyagBaN ÉS állíTHaTÓ MÉlySÉgBEN »

iMMáR STaNdaRd pKd iSO-válTÓlapKáKKal»
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Nem csak a megmunkálás sebessége átlagon felüli, a beállítási idő is a 
lehető legrövidebb!  az M2025 és M2026 síkmaró fejek 80–160 mm és 
200–250 mm átmérőben kaphatók, és három laterálisan elhelyezett simí-
tólapkával rendelkeznek. a precíziósan megmunkált, számozott fix lapka-
fészkek és a köszörült váltólapkák biztosítják a szerszám µm pontosságú 
síkfutását, méghozzá időigényes beállítás nélkül.  a két marófejtípusban a 
különböző nagyságú simítólapkák 7,5 mm (M2025) vagy 16 mm (M2026) 
fordulatonkénti (!) előtolást tesznek lehetővé, amely jelentősen lerövidíti a 
simító síkmarási műveletek idejét öntvény alkatrészek megmunkálásakor. 
a költséghatékony termelést a negatív nyolcszögletű, tehát tizenhat éllel 
rendelkező nagyolólapkák és a négyélű Wiper lapkák teszik lehetővé.

öNTvÉNyEK 
simításA

tipp:
A tömör keménYfém fúrók érzékenYek A kör-
futási pontAtlAnságokrA, A hAnYAg Befogást 
ingAdozó VAgY AlAcsonY éltArtAmmAl, Aszim-
metrikus kopássAl ”hálálják meg”, AmelY 
néhA csAk mAgAsABB költségen élezhető 
újrA. A hAgYománYos pAtronos VAgY Whistle 
notch-BefogókkAl szemBen A zsugor- VAgY 
hidrAulikus BefogókAt előnYBen részesítVe 
A szerszámköltség újABB lépcsőVel csök-
kenthető. pAtronos Befogásnál fordítsunk 
gondot A megfelelő tömítésre, hogY A hŰtő-
közeg A fúró élénél A legnAgYoBB mennYi-
ségBen legYen jelen! ez jAVítjA A forgácstö-
rést is.

»

puSzTay gáBOR
műszaki tréner
gabor.pusztay@walter-tools.com  
www.walter-tools.com

a perform termékek előnye pontosan ott mutatkozik meg, ahol a ma-
gasabb árszínvonalú, nagy teljesítményű szerszámok nem tudnak iga-
zán kibontakozni sem forgácsolási teljesítményükkel, sem kimagasló 
éltartamukkal. Kis darabszámú sorozatok, változó munkadarabanyagok 
és kis teljesítményű megmunkálógépek: ez a tökéletes terep a perform 
fúrók és menetfúrók számára!

a dC150 tömör keményfém fúrók 3Xd hűtőcsatorna nélküli és 5Xd belső 
hűtésű kivitelben kaphatók, a TC115 és TC216 menetfúrók lefedik az iSO p, 
M, K, N anyagok 3Xd zsák-, valamint 3,5Xd átmenő M3–M20 megmunkálási 
tartományát ott, ahol a szerszám ára döntő szerepet játszik a teljes folya-
matköltségben. 

tipp:
AlkAlmAzásukkor számolni kell A nAgYoBB 
mértékŰ Axiális terheléssel, AmelYet A rend-
kíVÜl széles mellékélek eredménYeznek. 
gondoskodni kell A munkAdArAB megfelelő 
stABilitásáról, kielégítő AlátámAsztásról A 
forgácsolás helYén, elkerÜlendő A nem kíVá-
nAtos rezgéseket és mérethiBákAt.
 

 villáMSEBESEN ElvÉgEzvE»

KiSSzÉRiáS 
gYártás
alaCSONy SzERSzáMKölTSÉgEKKEl»
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– a haszon- és személygépjármű-iparnak szállítunk for-
gácsolt alkatrészeket. Elsősorban acél alapanyagból ké-
szült termékeket állítunk elő, húzott vagy hengerelt rúd 
alapanyagból, szürke és gömbgrafitos öntvény vagy ko-
vács előgyártmányokból. Kifejezetten erősségeink közé 
tartozik a haszongépjármű-futóművek, illetve a személy-
gépkocsi- és a motortéri alkatrészek, részegységek, így 
például ékszíjtárcsák, gyűrűk, ház jellegű alkatrészek 
megmunkálása. Egyéb alkatrészek gyártásában is több 
évtizedes tapasztalattal rendelkezünk. Sárváron tenge-
lyeket, tengelycsonkokat, féktárcsákat, kereszttengelye-
ket, kapcsolóagyakat, kardánperemeket, ékszíjtárcsákat, 
bolygókerék-hajtóműveket és egyéb csatlakozóelemeket 
állítunk elő. Emellett az üzemünkben készülő alkatré-
szekből részegységeket állítunk össze, amelyeket vevőink 
futóművekbe, fékszerkezetekbe építenek be. a Rába név 
nemcsak a múltban volt ismert, hanem a jelenben is jól 
cseng a világ járműiparában. így olyan állandó vevői körrel 
rendelkezünk, amelyben ott találhatjuk a teherautó-futó-
műveket is gyártó arvinMeritor vagy dana céget, továbbá 
a John deere és Claas traktorgyártó vállalatot, a személy-
gépjármű-gyártás területén pedig Opel személyautók 
motorjaihoz szállítunk alkatrészeket. Referenciák közé 
tartozik a NaF ag, a Rába Futómű Kft. győri központi 
gyáregysége, a denso Kft., a deutz ag és a Claas csoport 
egységei is – mondta guzmics Tamás, a Rába sárvári gyá-
rának műszaki vezetője. 

VersenYBen mArAdni

– Köztudott, hogy az autóiparban a beszállítóktól rendkívüli 
gyorsaságot és üzleti rugalmasságot várnak el, függetlenül attól, 
hogy a szállítói láncolat mely körében tevékenykednek. a piaci 
kényszerek minden szintre begyűrűznek, és azt is látni kell, hogy 
a haszongépjármű-szegmensben már éppen azok a játéksza-
bályok, mint a személyautógyártásban, még akkor is, ha adott 
esetben erdőművelő gépekhez vagy kombájnokhoz beszállított 
alkatrészekről van szó – jegyezte meg a műszaki vezető.

a Rába sárvári egysége a meglehetősen szigorú követelmé-
nyeket támasztó piacokon is képes sikereket elérni: évről 
évre növeli forgalmát, és a világ számos meghatározó jármű-
gyártóját tudhatja megrendelői között. Mindezt a tudatosan 
kialakított és következetesen végrehajtott stratégiának kö-
szönheti, így többek között annak, hogy folyamatosan fejlesz-
tette gépparkját, külön figyelmet szentelve a szerszámgépek 
megfelelő kiválasztásának. a sárvári üzem gépparkjában NC, 
CNC megmunkálóközpontokat találunk, köztük a világ vezető 
gyártói által szállított öttengelyes berendezéseket is. Emel-
lett NC, CNC eszterga-, maró- és tradicionális eszterga-, 
fúró-, maró-, köszörű- és csiszológépek, üregelőgépek, illetve 
hőkezelő berendezések szolgálják a gyártást. a Rábánál pon-
tosan tudják azt is, hogy a vevők által elvárt minőség teljesí-
téséhez a kiváló szerszámok használata éppen úgy elenged-
hetetlen, mint a korszerű termelési rendszerek alkalmazása.

felismerték A lehetőséget

– a szerszámgépek, szerszámok és egyéb eszközök gyártói 
folyamatosan vezetik be újításaikat a piacra, innovációikat 
pedig érthetően nem rejtik véka alá, a „kereskedelmi zaj” 
ezért óriási. Hibát követnénk el akkor, ha szakemberként 
nem figyelnénk oda azokra a lehetőségekre, amelyekkel 

Hazai SiKERSzTORi

MEgTÉRÜlő
BizAlom
»

EgyÜTTMűKödÉSÜNK a vERSENypOzíCiÓT ERőSíTi
SzERző: SzaBÓ MáRTON

»

a gyors reakcióképesség és a rugalmasság 

már nem csak a személyautógyártás 

területén követelmény a beszállítókkal 

szemben. a megrendelők a szállítójárművek 

és a különféle erőgépek alkatrészgyártóitól 

is elvárják, Hogy a termékmodellből akár 

néHány Héten belül elkészítsék az első 

validált mintát. éppen ilyen vevői igénnyel 

szembesült a rába járműalkatrész gyártó 

és kereskedelmi kft. sárvári gyára is. 

guzmics tamás
Rába sárvári gyár, műszaki vezető

»

»
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produktivitásunkat növelhetjük. Rendszeresen látogatjuk 
a színvonalas ipari kiállításokat, illetve gép- és szerszám-
beszállítóink szakmai rendezvényein is részt veszünk. így 
jutottunk el 2014 májusában egyik beszállító partnerünk, a 
Walter Hungária Kft. vevőtalálkozójára. itt hallottunk első 
alkalommal a Multiply szolgáltatásprogramról, és a bemuta-
tó előadáson nem gondoltuk volna, hogy hamarosan éppen 
mi leszünk azok, akik igénybe veszik ezt a hazai viszonyok 
között elsőre talán szokatlannak tűnő megoldást. Márpe-
dig pontosan ez történt: 2014 októberében kerestük meg 
a Waltert, hogy ajánlatot kérjünk egy alkatrész-prototípus 
komplett gyártási technológiájának kidolgozására a Multiply 
szolgáltatás keretében – emlékezett vissza a kezdetekre 
guzmics Tamás. az „indíték” az volt, hogy egy mezőgazda-
sági gépeket gyártó világcég olyan feladattal bízta meg a 
Rábát, amelyet az adott pillanatban a sárvári gyár – kapaci-
tásaink szűkössége miatt –  nem vagy csak nagy nehézsé-
gek árán tudott volna teljesíteni.

gondos előkészítés

– az elsősorban közepes és nagy sorozatok gyártását 
végző partnerek igényeihez kialakított Multiply szolgálta-
tásprogram keretében többek között azt is vállaljuk, hogy 
megbízóink számára komplett gyártási technológiákat dol-
gozunk ki. Ez magában foglalja a szerszámozási koncepció 
kialakítását, szükség esetén egyedi szerszámok tervezé-
sét, a készüléktervezést, az NC programok írását, de akár 
az első minta legyártását is. a Rába sárvári gyárától ér-
kező megkeresés is ilyen feladatra vonatkozott. a megbí-
zás különlegessége az volt, hogy rendelkezésre álló időt 8 
hétben állapították meg, amely általánosságban is szűkre 
szabottnak tekinthető, de az év végi ünnepi időszak felé 
közeledve valódi kihívást jelentett mindenki számára. a mi 
dolgunk azonban nem az, hogy megrettenjünk az előttünk 

álló feladattól, hanem hogy megoldjuk azt. a Multiply ke-
retében pedig szinte minden rajtunk múlik, vagyis a teljes 
folyamat a mi felelősségünk, beleértve az előírt menetrend 
betartását is – mondta Kecsmár zoltán, a Walter Hungária 
Kft. területi képviselője, aki kulcsszerepet játszott a sárvári 
munkafeladat koordinációjában.

a kapcsolatfelvételt követően az események felgyorsultak. 
a sárvári gyár az ajánlatkéréssel együtt, a megfelelő titok-
tartási megállapodás mellett a termékmodellt és a teljes 
műszaki dokumentációt, valamint az alkalmazandó gyártó-
berendezés paramétereit is elküldte a Walter projektmér-
nökségének, amely az árajánlatot már előtervvel együtt 
adta át a megbízónak.

– azzal, hogy az ajánlattétel mellett az előtervet is kézhez kap-
tuk, jelentős lépést tettünk, hiszen az árak, a díjak, valamint 
a pontos műszaki tartalom együttes ismeretében gyorsabban 
és megalapozottabban dönthettünk. a technológiában álta-
lunk igényelt változtatásokat, valamint a költségeket érintő 
kérdéseket célratörő, rövid egyeztetések során tisztáztuk, 
majd megbíztuk a Waltert a feladat végrehajtásával. Nagyra 
értékeltük, hogy partnerünk megismerte és a technológia ki-
dolgozásakor alapnak tekintette a Rába gyártási sztenderdjeit, 
beleértve olyan finom részleteket is, mint például az általunk 
használt szabványelemeket vagy a CNC programok írásánál al-
kalmazott logikánkat, metódusainkat. Ez természetesen nem 
udvariassági formula a részükről, hanem gyakorlatias lépés, 
hiszen az általuk kidolgozott technológiát a mi üzemünkben, 
saját munkatársaink alkalmazzák majd, így nem mindegy, hogy 
minden a megszokott rend szerint történik, vagy az amúgy is 
feszített munkatempó mellett dolgozóinknak számukra idegen 
megoldások megismerésére kell időt fordítaniuk. amikor haté-
konyságról beszélünk, nemcsak a gépek kihasználtságára kell 
gondolni, hanem az ilyen praktikumokra is – hívta fel a figyel-
met guzmics Tamás. ›  folytatás a 14. oldalon  

A rába sárvári gyára
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minden A terV szerint

a feladatot a két fél egy projekt keretei közé rendezte. a 
Walter szakemberei a megvalósítási folyamat egyes szaka-
szainak zárását is pontos határidőkkel látták el, így a meg-
bízó, azaz a Rába számára a projekt átlátható és könnyen 
kontrollálható volt.

– a projektcsapat hatékonyan dolgozott, vagyis az értékes 
munkaórákat csak nagyon indokolt esetben fordítottuk meg-
beszélésekre. Mindenki tudta a dolgát, és ott lebegett a sze-
münk előtt az egyre közelebbinek tetsző végdátum. a folyama-
tot jelentősen gyorsította, hogy a gyártandó alkatrész, illetve 
a palettacserélő rendszerrel rendelkező megmunkálóközpont 
által végzendő fúrási-marási műveletsor sem volt különöseb-
ben bonyolult, ezért a gyártáshoz szükséges eljárás kidolgo-
zásába nem kellett bevonnunk a németországi technológiai 
központunk munkatársait. Mindent házon belül oldottak meg 
mérnökeink. Némileg nehezítette a határidők tartását, hogy 
az öntőforma és az öntvény előgyártmány külföldről érkezett 
– mondta Kecsmár zoltán.

a Walter projektcsapata a megmunkálás műveleti folyama-
tának kialakítása során törekedett a felhasznált szerszámtí-
pusok számának optimalizálására, ráadásul olyan típusokkal 
terveztek, amelyek a sárvári gyárban már használatban van-
nak. Figyelemmel volt arra is, hogy a Rábánál prémium ka-
tegóriás szerszámgépek állnak rendelkezésre, így adottak az 
alapok az innovatív és nagy teljesítményű szerszámok alkal-
mazására. az alkatrészen a szemek és a fülek marására Blaxx 
sarokmarókat, a különféle fúrási műveletekhez csúcsteljesít-
ményű Xtreme tömör keményfém fúrókat, a menetfúráshoz 
a protoflex C szinkron menetfúró-befogót és a sokoldalú 
hi-tech paradur Eco plus menetfúrót, valamint a kopásálló, 

univerzális prototex Synchrospeed menetfúrót, illesztett fu-
ratok simításához pedig a nagy teljesítményű bevonatos HSC 
tömör keményfém dörzsárakat alkalmazták. a többlépcsős 
furatok megmunkálását, figyelembe véve a műveletek össze-
vonását és a normaidő csökkentését, az Xpress keretein belül 
gyártott lépcsős Xtreme fúrókkal oldották meg.

– Elkészültünk a készülékekkel, ezzel párhuzamosan a 
mintagyártási előírásoknak megfelelő előgyártámányok is 
megérkeztek, így hozzákezdhettünk a helyszíni munkához. 
a sárvári gyár vezetése rendelkezésünkre bocsátott egy 
olyan megmunkálóközpontot, amely minden paraméteré-
ben azonos volt az előzetesen megadott berendezéssel, 
munkánkat pedig Cseledi gábor, a Rába gyártástechnikusa 
segítette. a feszített tempóról valószínűleg mindent el-
árul, hogy a karácsony előtti munkanapon még Sárváron 
dolgoztunk, az ünnepek utáni első munkanapon pedig már 
újra a Rába-üzemben teszteltünk. a projektet sikerült 
időben lezárni, és egymástól független mérések bizonyí-
tották, hogy az elkészült első minta megfelel a követel-
ményeknek, sőt az elért pontossági paraméterek bőven az 
előírt határértékeken belül vannak. az elért eredmény jól 
kiemeli a Multiply szolgáltatásprogramunk lényegét. adott 
volt egy olyan üzem, amely kiváló gyártási infrastruktúrá-
val, közepes és nagy szériákkal szolgálja ki a világ számos 
neves járműgyártó vállalatát. annak ellenére, hogy rend-
kívüli precizitással ütemezi termelését, előfordulhat, hogy 
egy partnere olyan halasztást nem tűrő feladattal keresi 
meg, amelyet az adott pillanatban rendelkezésre álló ka-
pacitással nem vállalhat teljes biztonsággal. Egy megbízás 
elutasítása azonban negatív jelzés az ügyfél felé, akár új, 
akár meglévő vevőről van szó. ilyenkor merül fel a külső 
partner bevonása, ezzel párhuzamosan azonban néhány 
fontos kérdés is. így például az, hogy a bevonandó partner 
milyen műszaki és pénzügyi garanciákat, illetve referen-

cseledi gábor, a Rába gyártástechnikusa 
és kecsmár zoltán, a Walter Hungária Kft. területileg illetékes szaktanácsadója



 15 

ciákat képes felmutatni, milyen tapasztalatokkal rendel-
kezik az adott területen. a Walter vállalat mögött olyan 
szakmai, illetve pénzügyi háttér és alkalmazási tapaszta-
lat áll, amely minden kételyt eloszlat. 

Egyrészt ezért sikeres e komplex folyamatokat is lefedni 
képes szolgáltatásunk, de van egy másik, műszaki termé-
szetű ok is. a járműipar minden területén szűk időkere-
tek között és rendkívül magas minőségi elvárások mel-
lett dolgoznak az ipari cégek. Mindez ahhoz vezet, hogy 
a beszállítók olyan nagy teljesítményű szerszámgépe-
ket, szerszámokat igyekeznek beszerezni és alkalmazni, 
amellyel képesek lehetnek elérni a szükséges hatékony-
sági szinteket. a megmunkálás világát ma az öttengelyes 
marás, a csúcsteljesítményű szerszámok, a bonyolult al-
katrészek jellemzik, ugyanakkor a szerszámtechnikában 
a felhasználói igények egyre inkább súrolják a technoló-
giai határokat. ahhoz, hogy az alkalmazott csúcstechnika 
valóban az elvárt eredményeket hozza, minden összete-
vőnek megfelelően kell működnie, beleértve a technológia 
kialakítását is. a Rábánál megvan a szükséges szakérte-
lem, de vannak olyan üzemek, amelyek azért választják 
a piacon egyedülálló Multiply szolgáltatást, mert tudják, 
hogy nálunk olyan tudás és tapasztalat áll rendelkezés-
re, amellyel a komolyabb kihívásokat is nagy biztonsággal 
győzzük le – jegyezte meg Kecsmár zoltán.

Biztos háttér

– az iparban számos kooperációs forma létezik, de olyan 
komplex szolgáltatást, amely az alkatrész rajzának átvé-
telétől az első minta gyártásáig a teljes folyamatot ma-
gában foglalja, tapasztalatunk szerint csak a Walter 
kínál. Ráadásul megfelelő szakmai kompetenciával 

rendelkeznek a szerszámtechnikában, ezért maximális 
bizalommal fordultunk szerszámbeszállítónkhoz, és ez a 
bizalom megtérült, mert a projekt meghozta a várt ered-
ményt. azonban nemcsak ezt értékeljük sikerként, hanem 
azt is, hogy a munka során a Walter rendkívüli rugalmas-
ságot tanúsított változtatási igényeink kapcsán, és a rövid 
határidőnek való megfelelésben is partnerünk volt, vagyis 
maga a kooperáció is jelesre vizsgázott. Ennek következ-
tében a Multiply szolgáltatásprogramra már olyan lehető-
ségként tekintünk, amelyre a jövőben is biztonsággal tá-
maszkodhatunk, és terveink szerint a Multiply keretében 
kialakított együttműködést kiterjesztjük az esztergálási 
területre is – foglalta össze tapasztalatait guzmics Tamás, 
a Rába sárvári gyárának műszaki vezetője. 

KECSMáR zOlTáN
területi képviselő
zoltan.kecsmar@walter-tools.com  
www.walter-tools.com

cseledi gábor, a Rába gyártástechnikusa 
és kecsmár zoltán, a Walter Hungária Kft. területileg illetékes szaktanácsadója

pumA esztergagép

»
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hogyan kerültél a grundfoshoz, és mi 
volt pontosan a szakdolgozatod témája?

ritócz tAmás: a szakdolgozatomat minden-
képpen ipari környezetben szerettem volna írni, 
egy olyan cégnél, amely szorosan kötődik a gép-
gyártáshoz. Ekkor került a képbe a grundfos, mi-
vel a vállalat egy remek lehetőséget ajánlott. az 
általuk felvázolt feladatban ugyanis egy konkrét 
termék, a 160–180-as Mg motor házmegmun-
kálásának optimalizálását végezhettem el. 
Eredetileg egy ilyen motorház megmunkálási ide-
je átlagosan 6 perc 15 másodpercet vett igénybe, 
amely műszakonként 66–68 motorházat jelen-
tett. Szakdolgozatomban azt a feladatot kap-
tam, hogy ezt a megmunkálási időt 30 másod-
perccel csökkentsem. Természetesen a munkám 
során arra is ügyelnem kellett, hogy a folyamat 
költséghatékony legyen, és a termék továbbra is 
megfeleljen a minőségi előírásoknak.

eredetileg hogyan nézett ki ennek a mo-
torháznak a megmunkálási folyamata?

rt: a gyárba a motorházak nyers alumínium-szi-
lícium öntvénye érkezik be, amelyet itt egy Mazak 
integrex megmunkálóközponton alakítunk kész-
re, egyetlen befogásban. a megmunkálás során 

egyaránt végzünk maró-, fúró- és esztergálóműveleteket is. 
Kialakítjuk a talpak, a frekvenciaváltó doboz és a pajzsok fel-
helyezéséhez szükséges felületeket, valamint számos, a további 
szereléshez szükséges furatot. 

A megmunkálási műveletek közül melyik bizonyult 
kritikusnak, melyiken lehetett javítani?

rt: Előzetes számításaim alapján a fúróműveletekben talál-
tam a legtöbb lehetőséget. az egyik kritikus szerszám a 8,1 
mm-es fúró volt, amely a ház kifúrása után a sztátor anya-
gába is behatol, hogy kialakítsa a sztátor elfordulását meg-
akadályozó szeg számára a furatot. itt olyan probléma lépett 
fel, hogy mivel a ház alapanyaga alumínium-szilícium öntvény, 
a sztátoré pedig felületkezelt acéllamella, így a korábbi szer-
szám sokszor a tervezett éltartam előtt elkopott az eltérő 
anyagban fellépő más termikus és mechanikai hatások miatt.
Emellett egy másik problémás szerszám, amellyel végül a 
legtöbb időt sikerült megspórolnom, a 2,5 mm-es fúró volt. 
Ennek az a feladata, hogy a motor név- és adattáblájának 
felszereléséhez szükséges nyolc furatot kialakítsa. a korábbi 
szerszám azonban nem volt képes elviselni a forgácskihor-
dásnál keletkező erőket, ezért egy-egy furatot csak több 
kiállással, összesen öt lépcsőből tudtunk kifúrni. a feladat 
itt egyértelmű volt, találnom kellett egy olyan szerszámot, 
amellyel egy fogásból ki lehet alakítani ezeket a furatokat a 
megfelelő minőség és éltartam megtartása mellett. 

milyen szerszámok jelentettek megoldást ezeknél a 
műveleteknél?

rt: a problémák megoldására több neves szerszámgyártó ka-
talógusát is megvizsgáltam, és összevetettem, hogy az általuk 
ajánlott forgácsolási paraméterekkel mennyi időbe telik, és 
milyen költségekkel jár egy-egy furat megmunkálása. a gyár-
tók értékelése után végül a Walter mellett döntöttem, mert 
nagyon költséghatékony feltételek mellett kínáltak minőségi 
szerszámokat. a kiválasztásnál az is nagyon sokat segített, 
hogy a Walter gpS online kalkulátorában 3-4 megmunkálási pa-
raméter megadása után képes voltam generálni egy optimális 
szerszámlistát, ahol egyértelműen láttam, hogy a gyártó milyen 
szerszámot ajánl, milyen forgácsolási paraméterekkel, ezeknél 
milyen bevonatolási lehetőségek vannak, illetve hogyan változik 
az éltartam, ha növelem a vágósebességet. a szoftver emellett 
a forgácsolásban eltöltött időt is megjelenítette, valamint kiszá-
molta, hogy egy szerszámmal hány furat munkálható meg. 

Hazai SiKERSzTORi

HaTÉKONy gyáRTáSOpTiMalizáláS

A grundfosnál

»

iNTERJú RiTÓCz TaMáS gyáRTáSTáMOgaTÓ MÉRNöKKEl»

a gyártásoptimalizálás alapköve, Hogy 

a növekvő megrendelésekkel összHangban 

a termékeket a leHető legköltségHatékonyabban 

és a legrövidebb idő alatt kell legyártani, 

továbbra is megfelelve a minőségi előírásoknak. 

ritócz tamás a grundfos magyarország gyártó 

kft.-nél írt szakdolgozatával a gyakorlatban is 

megmutatta, Hogy a megfelelő szerszámok 

Használatával valóban rengeteg idő és költség 

takarítHató meg egy alkatrész gyártása során.

csak a Walter titex 
fúrószerszámok használatával  

16 s takarítható meg

»
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az itt kiválasztott Walter Titex fúrószerszámok véglegesí-
tésében személyes segítséget is kaptam Janka Ferenctől, 
a Walter Hungária Kft. kiemeltügyfél-menedzserétől. vele is 
egyeztettem, hogy milyen technológiával, milyen szerszám-
géppel rendelkezünk, illetve melyek az igényeink, és ez alap-
ján született meg a végső szerszámlista. Ferenc ajánlotta 
például figyelmembe a dpl bevonatú szerszámokat, amelyek 
a kettős bevonatolásnak köszönhetően jobban ellenállnak a 
kopásnak, valamint javítják a kialakított furat minőségét, és 
könnyebben elvezetik a leválasztott forgácsot. 
Kalkulációim szerint a Walter Titex fúrószerszámok haszná-
latával csak a 2,5 mm-es fúró esetében 16 másodperc taka-
rítható meg műveletenként, a másik három fúrószerszámmal 
pedig összesen még további 2,5 másodperc. Ezzel pedig az 
előírt 30 másodpercnek már közel a 2/3-át sikerült is elérnem.

költségoldalon mit jelentett ez a váltás?  

rt: Ez egy nagyon fontos kérdés. itt egyaránt számoltam 
a beruházás költségét, valamint a szerszámok hosszú távú 
költségeit is, és arra jutottam, hogy a beruházás már közel 

huszonhét műszak alatt megtérül, onnantól pedig a Walter 
szerszámok gyári újraélezésének köszönhetően rengeteget 
tudunk lefaragni a költségeken. a Walter minden szerszámra 
háromszoros újraélezési garanciát vállal, ami azt jelenti, hogy 
egy adott szerszám az első három újraélezést követően vál-
tozatlan paraméterek mellett is képes lesz hozni ugyanazt az 
éltartamot, mint egy új szerszám. Ehhez jön hozzá, hogy egy 
újraélezés költsége nagyjából harmada egy új szerszáménak, 
így lényegében két szerszám áráért négyet kapunk. 

A fúrókkal tehát sikerült közel 20 másodpercet lefa-
ragni. A maradék időt hol nyerted meg?

rt: a másik művelet, amely rengeteg időt emésztett föl, az 
a pajzsok fölhelyezéséhez szükséges felületek kialakítására 
szolgáló nagyoló-, beszúró- és simítóesztergálás volt. itt az 
alapvető probléma az volt, hogy a megfogásból adódóan csak 
az egyik irányban tudjuk forgatni a munkadarabot, azonban 
a függőleges helyzetben lévő motor felső és alsó részén is 
dolgoznunk kell. Ezt ilyen korlátozás mellett csak úgy lehet 
megtenni, hogy a motor felső részén jobbos, az alsó részén 
pedig balos szerszámmal forgácsolunk. Egy-egy ilyen szer-
számváltás viszont tetemes időt, az utolsó fogásvételtől az 
első fogásvételig (chip-to-chip) összesen 8 másodpercet vett 
igénybe. Ennek a mellékidőnek a kiküszöbölésére egy össze-
vont szerszámot használtam, amely egy szerszámtestben 
tartalmazza a felső és az alsó rész megmunkálásához szük-
séges eltérő késeket. a költséghatékonyság érdekében pedig 
ugyanazt az alaptestet használtam a nagyoló- és a simító-
szerszámoknál is.
itt tehát egy-egy 8 másodperces szerszámváltást sikerült 
kiküszöbölnöm a korábbi két nagyoló- és simítószerszám kö-
zött, amely további 16 másodperccel csökkentette a ciklus-
időt. Ezt hozzáadva a fúróknál nyert 18,5 másodperchez, ösz-
szesen 34,5 másodpercet kapunk, amellyel így már sikeresen 
túl is teljesítettem az előirányzott 30 másodpercet. 

A grundfos 
mAgYArországon
 
Évi 16 millió szivattyú előállításával a grundfos egyike a 
legnagyobb szivattyúgyártóknak. a keringetőszivattyúk 
tekintetében jelenleg abszolút piacvezető. a grundfos 
a világ közel 57 országában folytat üzleti tevékenysé-
get, köztük Magyarországon is, több telephelyen, kü-
lönböző működési területeken.

a villamos motorok gyártása a grundfos számára 
stratégiai fontossággal bír. a vállalat 2000-ben te-
lepítette Tatabányára az első szivattyúmotorgyá-
rát, és ezzel létrehozta a grundfos Magyarország 
gyártó Kft.-t. a 2001-es bővítést követően az ipari 
szivattyúkhoz alkalmazott elektromotorok mellett 
2002-ben, immár a második gyárban megkezdődött 
a centrifugálszivattyúk gyártása – később pedig a 
búvárszivattyú-motorok és az 1–11 kW teljesítményű 
szennyvízszivattyúk előállítása is. 2007-ben a gyárhá-
lózat újabb tagja kezdte meg működését Székesfe-
hérváron, majd ugyanott 2013-ban a negyedik gyár-
egység is megépült.

JaNKa FERENC
kiemelt ügyfelekért
felelős szaktanácsadó
ferenc.janka@walter-tools.com  
www.walter-tools.com
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janka ferenc, Walter Hungaria és ritócz tamás, grundfos



18 | Komplex szolgáltatások | WAlter világa

KOMplEX
SzOlgálTaTáSOK »      

SzOFTvERMEgOldáSOK 

nöVelik 
A VersenYképességet

napjainkra felnőtt az a generáció, 

amely már beleszületett 

a számítógépek korszakába. nekik 

már teljesen magától értetődő, 

Hogy számítógépen olvassák 

a Híreket, és Hogy a kávéfőzőtől 

a televízión át szinte minden eszköz 

digitálisan vezérelt.

Walter Multiply»

a forgácsolástechnológiában is természetessé vált, hogy szer-
számgépeinket nem kézzel, esetleg különféle mechanikus dobok, 
tárcsák segítségével vezéreljük, hanem a CNC-technológia segít-
ségével. a CNC mozaikszó az angol computer numerical control 
szavak kezdőbetűiből keletkezett, tehát a termelésünkhöz használt 
berendezéseket is számítógép, szoftver vezérli, kontrollálja. aki lá-
tott már CNC-gépet karbantartás közben, láthatta, hogy a gépre 
szerelt vezérlőegységtől vezetékek százai futnak különböző irányba, 
amelyek végére az esetek nagy részében különféle érzékelőket sze-
reltek, és ezek az általuk küldött jelekkel befolyásolják a gép mű-
ködését. a gépek vezérlője az innen kapott jelek sokasága alapján, 
különböző algoritmusok használatával változtatja a gép működését 
annak érdekében, hogy a működése zavartalan legyen.

a fentiekből következik, hogy egy munkadarab gyártásának folyama-
ta során rengeteg olyan jelet kaphatunk a megmunkálógépünkről, 
amelyeket felhasználva optimalizálhatjuk a gyártási folyamatot, nö-
velve ezáltal a termelékenységet.

a Walter a Walter Multiply szolgáltatás keretein belül két olyan – a 
partnere által fejlesztett – szoftvert kínál, amellyel egyértelműen nö-
velhető a versenyképesség. az iCut szoftver szignifikánsan fokozza a 
folyamatbiztonságot, miközben rövidebb megmunkálási időt garan-
tál. a SysCut pedig transzparenssé teszi a gyártási folyamatunkat, így 
teret nyújt az optimalizálásnak, növelve a termelékenységet.

icut: egYÜtt gondolkodik

az iCut egy intelligens szoftvermegoldás, amely nem pusztán mo-
nitorozza a gyártást, hanem a felhasználóval együtt „gondolkozva” 
közbe is avatkozik. alapvetően a gyártóberendezésünk forgó or-
sóinak állapotát ellenőrzi ötszáz alkalommal másodpercenként. az 
érzékelőkről érkező jeleket analizálja és közbeavatkozik. Munkada-
rabunk gyártása közben találkozhatunk különböző ráhagyásokkal, 
a munkadarab formája miatt lehetnek szakaszok, ahol nagyobb 
terhelést kell elviselni a szerszámnak, de lehetnek helyek, ahol gya-
korlatilag a levegőben mozgatjuk a szerszámunkat. az alapanyagok 
gyártási tűrése, illetve esetlegesen a munkadarab megfogásának 
különböző variációja miatt eddig lehetetlen volt olyan technológiát, 
CNC-programot készíteni, amely ezeket az üresjáratokat vagy ép-
pen a pillanatnyi túlterheléseket is maradéktalanul figyelembe veszi. 
Erre a problémára nyújt megoldást az iCut. 

a felhasználónak lehetősége van beállítani az előtolás tekintetében 
egy tartományt, amelyben az iCut interaktívan változtatja a szer-
számgép sebességét annak függvényében, hogy a főorsóról kapott 
jelek alapján milyen terhelést érzékel. Ennek megfelelően lassít, ha 
túlterhelést érzékel, túl alacsony terhelést regisztrálva viszont gyor-
sít. Ez a változó előtoló sebesség a tapasztalataink szerint átlago-
san 10 százalékos megmunkálásiidő-csökkenést eredményez. a ko-
rábban már említett másodpercenkénti ötszáz ellenőrzésből adódó 
beavatkozási sebesség mindenképpen unikumnak számit a kate-
góriában. Mindamellett megnyugtatást jelent a megmunkálógépek 
karbantartásáért felelős személyek számára, mert biztosak lehet-
nek, hogy a gépek nem károsodhatnak túlterhelés miatt, mivel az 
iCut megóvja őket.

a szoftvert – jellegének köszönhetően – célszerű csak a 
nagyolóműveletek folyamán használni, mivel a változó előtoló 
sebesség nem minden esetben teszi lehetővé a munkada-
rabbal szemben támasztott felületiminőség-előírások eléré-
sét. az iCut használható bármely marási, hosszesztergálási 
és fúrási műveletnél. Felbecsülhetetlen segítséget nyújt például 

»
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A teljes termelés áttekintése az irányítóközponttal

cseréje egy újabb típusra vagy sem. a termelési vezetőnek át-
fogó általános képet nyújt a termelés mindenkori állapotáról. 
Követni tudja a számára kulcsfontosságú adatok változását. a 
logisztikai munkatársak figyelemmel tudják kísérni, hogy melyik 
termék van éppen gyártásban, milyen ciklusidőkkel, és hogy ez 
megfelel-e az általuk korábban tervezett folyamatnak. a gépek 
karbantartásáért felelős munkatársak látják, hogy mikor és mi-
lyen hosszan voltak gépleállások, tudják, hogy volt-e esetlegesen 
túlterhelés, amely a meghibásodást okozhatta. a gépen dolgo-
zó felhasználónak pedig megmutatja, hogy melyik gépen mit 
kell termelnie, illetve hogy mit, hol, mennyi idő alatt és mekkora 
mennyiségben gyártott. Hozzáférésektől függően gyakorlatilag 
minden információ egy helyen kerül tárolásra, illetve elemzésre.

A rendszer mŰködése 
három szintBől áll:

» az adatok gyűjtése és lementése (event manager),
» adatösszegyűjtés a különböző megmunkálógépekről 
 és feltöltésük egy központi adatbázisba (sysCut server),
» az adatok összegzése és vizuálissá tétele (sysCut client).

a sysCut rendszer kiépítése komplikációktól mentes, nem 
szükséges a megmunkálógépek plC-rendszerének módo-
sítása, gyors és nem okoz extra költségeket. az installálás 
nagyságrendileg 15 percet vesz igénybe a megmunkálógépen, 
és nem szükséges hozzá plusz hardvereszköz. a rendszer az 
iCutnál említett Siemens, Bosch és Fanuc vezérlés mellett a 
Heidenhein vezérlők némelyik típusánál is elérhető. a kom-
patibilitás ellenőrzését itt is a Walter Multiply szakemberei 
végzik. az iCut és sysCut szoftvereket a Walter által nyújtott 
szerszámmegoldásokkal rendszerben együtt kínálva nagy-
ságrendi megtakarítás, termelékenységnövelés érhető el. a 
Walter Multiply által kínált gyártástervezési projektek kidol-
gozásánál a Walter is eredményesen használja a fenti rend-
szereket.. 

liCS iMRE
kereskedelmi vezető
imre.lics@walter-tools.com  
www.walter-tools.com
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fúrásnál, olyan eseteknél, amikor keresztfuratok találkozásánál kell 
folyamatbiztos megmunkálást végeznünk. Jellegéből adódóan me-
netmegmunkálás esetén nem alkalmazható. 

a szoftvert alapvetően Siemens vezérlőre fejlesztették ki, de el-
érhető Fanuc, illetve Bosch vezérlő esetében is. a telepíthetőség 
felmérését minden esetben a Walter Multiply szakemberei végzik, 
így szinte azonnal tájékoztatni tudjuk a partnereinket az általuk 
használt gépek kompatibilitásának tekintetében. 

sYscut: BeAVAtkozás 
folYAmAtelemzéssel

Egy vállalat értékét általában a termelékenység határozza meg, 
így a fejlődés irányait is ennek a növelése jelöli ki. Mi a jelenlegi 
helyzet? Hol tudom kezdeni a fejlesztéseket? Melyek azok a 
pontok, amelyeken érdemes változtatni, hogy jobb eredményt 
érjünk el, és melyek, amelyekkel nem érdemes foglalkozni?  

visszakanyarodva a cikkünk elején említett érzékelők soka-
ságára, elmondhatjuk, hogy szerszámgépünkről rengeteg 
információval rendelkezünk, de a gép gyártójától függően 
általában ezek az információk csak adott pillanatban számí-
tanak, illetve szinte sosem tárolják őket hosszabb ideig. az 
iCut esetében már bizonyított, hogy átlagosan 10 százalékkal 
csökkentett megmunkálási idővel számolhatunk pusztán a 
megmunkálógép egyetlen részegységének megfigyelésével. 
gondoljunk csak bele, hogy mekkora potenciál rejlik abban, ha 
a rendelkezésre álló összes információt eltároljuk, analizáljuk, 
és az eredmények alapján beavatkozunk a gyártási folyamatba! 
Ezt a feladatot látja el a sysCut nevű szoftver.

a sysCut egy folyamatelemző rendszer (process executing 
system, pES), amely segít megválaszolni az említett kérdése-
ket. összegyűjti, vizuálissá, transzparenssé teszi és optima-
lizálja a rendelkezésre álló adatokat a termelékenységi infor-
mációktól kezdve egészen mélyre hatóan, akár a gyártáshoz 
használt CNC-program egy mondatára lebontva.

a sysCutot különböző felhasználói csoportoknak ad informá-
ciót. a szerszámgazdálkodással foglalkozó szakembereknek 
információt nyújt a megmunkálási problémák feltárására és 
analizálására. Rávilágít egy előző és egy következő állapot kö-
zötti különbségre, például egy szerszám esetében esetleges 
beszállítócsere esetén. Ezáltal egy hosszabb teszt alapján ki-
mutatható, hogy eredményesnek bizonyulna-e egy szerszám 

Az icut beavatkozásakor elérhető maximális 
előtolás százalékosan definiálható
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Bár a web 2.0 fogalma kiterjedtebb, hétköznapi használatban 
ma már leginkább a közösségi funkcióját értjük alatta, azt, 
hogy az internet már régóta nem olyasmi, amelyet csak fo-
gyasztunk, hanem magunk is folyamatosan termeljük a tar-
talmakat: különböző csatornákon képeket, videókat vagy szö-
veget osztunk meg, posztolunk, kommentelünk, reblogolunk, 
egyszóval magunk is kivesszük a részünket az interneten 
naponta termelődő két-három milliárd gigabájtnyi adatból. 

a közösségi médiát mint jövőt már az ezredforduló környé-
kén meghirdette néhány vizionárius, de az ekkoriban születő 
blogok, fórumok még mindig csak a web demokratizálódá-
sának előhírnökei voltak, az igazi robbanást a mindenki által 
könnyen használható közösségi platformok, mint – elsősor-
ban – a Facebook (illetve itthon különleges módon a csaknem 
két évvel korábban megszületett iwiw), az azóta tetszhalottá 
vált MySpace, a Twitter, később a Tumblr, az instagram, a 
pinterest és társaik hozták meg. Olyannyira, hogy manapság 
már meg sem lepődünk, ha egy alkalmazásban van közösségi 
funkció is: a futásunkat rögzítő app közzéteszi a Facebookon 
a napi kilométereinket, a dohányzásról leszoktató appban 
vadidegen emberek gratulálnak a világ túlsó feléről, hogy si-

KiTEKiNTÉS a vállalaTi KOMMuNiKáCiÓ úJ Oldala a WalTERNÉl
szerző: Szalai iSTváN

»

került még egy napot kibírnunk, vagy hogy könnyedén meg 
tudjuk nézni a telefonunkon, hogy vannak-e a közelben isme-
rőseink, és éppen mit csinálnak.

lehetőségek A VállAlAtok előtt

Talán mondani se kell, hogy a vállalatoknak mindez hatalmas 
lehetőségeket nyitott meg: ezeken a csatornákon úgymond köz-
vetlenül tudnak kommunikálni a fogyasztóval, ráadásul minden 
korábbinál többet tudnak róla – ez azt is jelenti, hogy valóban 
releváns információkat tudunk közölni vele. Ma már nem utópia, 
hogy valóban megtaláljuk azokat az embereket, akik érdeklőd-
hetnek a termékünk, szolgáltatásunk iránt. 

Némelyik közösségi szolgáltatás alkalmasabb arra, hogy cé-
günkkel megjelenjünk rajta, némelyik kevésbé – a Facebook vagy 
a linkedin, de a Twitter is tökéletesen alkalmas a professzionális 
jelenlétre, a globális őrültködés fellegvárai, a 4Chan vagy a Tumblr 
már kevésbé, ami nem jelenti azt, hogy utóbbin nem lennének 
jelen komoly márkák, mint például a New york-i Modern Művé-
szetek Múzeuma. És éppen most lehetünk (szó szerint) szemta-
núi, ahogy a korábban pasztellszínfilterekkel hipszteréletérzést 
varázsló instagram nagyon komoly marketingerővé válik. 

új szempontok 
mentén gondolkodunk

– Nem is olyan rég senki se gondolta volna, hogy a Facebook, a 
Twitter, a Xing vagy a youTube-hoz hasonló platformok olyan elké-
pesztő fejlődésen mennek keresztül, ahogy az történt. Én is ebbe 
a csoportba tartozom – áll a Walter elnökének, Mirko Merlónak a 
témában kiadott közleményében. Kezdetben nem voltam teljesen 
biztos abban, hogy a közösségi média bármilyen hasznot tudna 
nyújtani egy olyan vállalatnak, amilyen a miénk is. a Facebook és 
a lájkolgatás hosszú ideig a fiatalság komolytalanságának, egymás 
közötti spontán és meggondolatlan interakciójának szinonimája 
volt, nem pedig az üzleti környezet kommunikációjáé. 

azóta a dolgok megváltoztak: ma már a Föld lakosságának 
közel egytizede aktív a Facebookon, a kölcsönhatás és a két-
irányú kapcsolattartás központi szerepet tölt be, ahol a nem-
zetköziség kiemelt fontosságú. 

KözöSSÉgi 
médiA és 
VállAlAtok 
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– Mindennek persze megvannak a hátulütői is: az elége-
detlen ügyfél nem az ügyfélszolgálatunkon fogja „verni az 
asztalt”, vagy felháborodott levelet fog írni, hanem kiírja a 
Facebookra, rosszabb esetben elküldi valamilyen szélesebb 
webes fórumra a panaszát, bár ha az ilyesmit jól kezeljük a 
közösségi médiában, akkor összességében még javulhat is a 
reputációnk. Épp ezért a legtöbb cég, bizonyos méret fölött 
használ közösségimédia-menedzsereket, vagy megbíz ügy-
nökségeket, hogy figyeljék ezeket a csatornákat, kezeljék a 
hasonló problémákat, illetve természetesen ezeken a csator-
nákon is igyekezzenek terjeszteni a vállalat üzeneteit.

a részvétel és a visszajelzés biztosítása a vállalati kommu-
nikációnak két olyan új szempontja, amelyet komolyan kell 
vennünk, ha aktívan részt akarunk venni az információcse-
rében és a jövőben a legújabb technológiát akarjuk felhasz-
nálni a fontos partnereinkkel, a nemzetközi ügyfeleinkkel 
vagy a lehetséges alkalmazottainkkal. Ezért is döntöttünk 
úgy, hogy a jövőben a Walter „hivatalosan” is jelen lesz 
a közösségi média világában. Elindítottunk egy hivatalos 
Facebook-oldalt (www.facebook.com/waltertools) a hivata-
los youTube-csatornánkkal (www.youtube.com/waltertools) 
együtt. Egyébként a Walternél jelenleg 10 hivatalos közös-
ségimédia-platform van, a Facebook közösségi hálózat, a 
google+ közösségi hálózat, a youTube videóplatform, a XiNg 
üzleti hálózat német nyelvterületen, a linkedin üzleti hálózat 
világszerte, a Twitter mikroblog-szolgáltatás világszerte, a 
CNC-arena hírportál és fórum német nyelvterületen, a Wal-
ter Továbbképzési Blog, valamint további két platform Kínára 
koncentrálva – olvasható az állásfoglalásban.

mit VárnAk A szAkértők?

az amerikai Forbes magazin minden évben közöl hét jóslatot 
a közösségi médiával kapcsolatban, a 2015-ösök közül az első 
nem más, mint hogy a közösségi média elfoglalja méltó he-
lyét, mint a tartalmi marketing fő tartóoszlopa – azaz a cégek 
erre fognak a legjobban támaszkodni, amikor az üzeneteiket 
eljuttatják a fogyasztóhoz. Tavaly év végére a látogatók átla-
gosan 31 százaléka érkezett közösségi oldalakról a különböző 
céges webszájtokra, ez tíz százalékkal több, mint egy évvel 

korábban, emiatt is kell nagyon komolyan venni ezeket az olda-
lakat. amit idénre várnak a szakértők: az instagram „hipszter” 
képmegosztóból végérvényesen a képalapú marketing fő esz-
köze lesz, a facebookos hirdetésekre pedig egyre nagyobb 
igény fog mutatkozni, ez persze az árukban is látszani fog. a 
linkedin – bár már eddig is komoly versenytárs nélkül volt – 
a professzionális kapcsolattartás fő eszközévé válik, itt tehát 
mindenképp érdemes profilt létrehoznunk. a google sokadik 
közösségi próbálkozása, a plus viszont a Forbes jóslata szerint 
végleg eltűnik a süllyesztőben.

Érdekesség, hogy néhány éve divatos lett a web 3.0-ról is be-
szélni, amelynek a definíciója természetesen nem egyértel-
mű, de mindenképp a különböző adatforrások, szolgáltatá-
sok és végső soron az emberek sok szálon való összekötését 
jelenti. a kritikusai szerint ebben semmi újdonság nincs, ez 
csak a webkettő továbbfejlődése – de nem ugyanezt mond-
ták a web 1.0 idején is?

a világ legnagyobb közösségimédia-magazinja, 

a social media examiner 2014-es felmérése szerint 

már a cégek 92 százaléka vallja azt, Hogy 

a közösségi média fontos az üzletmenetében. 

megleHetősen távol vagyunk teHát már attól, 

amikor magyarázni kellett a Web 2.0 és az utólag 

Web 1.0-nak elnevezett világ közti különbséget 

– sőt, lassan már az utóbbit kell magyarázni, 

annyira természetessé vált az, Hogy közösségi 

Hálózatokon éljük az életünket...  .

»

»
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OEM paRTNER-
KapCSOlaTOK

Ehhez nyújtanak kiváló alternatívát a gépgyártó cégek, ame-
lyek a legmodernebb technológiák alkalmazásával igyekeznek 
folyamatosan megújuló lehetőségekkel szolgálni a produkti-
vitásukat erősíteni kívánó ügyfeleknek. az eredmény még to-
vább fokozható, ha az új gép megnövekedett teljesítményét 
szerszámoldalról is megfelelő választással támogatjuk. En-
nek egyik remek példája a Walter és a több neves gépgyártó 
termékeit forgalmazó M+E Kft. együttműködése. a cégről, az 
általuk forgalmazott gépekről és a Walterrel való együttmű-
ködésről péter Szabolcs ügyvezetőt kérdeztük.

mikor és milyen fő célkitűzést megfogalmazva 
alakult a vállalat?

péter szabolcs: Cégünk, az M+E Szerszámgép Kereske-
delmi Kft. 1996 végén kezdte meg működését japán, tajvani 
és brazil szerszámgépgyártók kizárólagos képviselőjeként 
Magyarországon. a hasonló tevékenységet végző és hason-
ló méretű cégek közül az M+E a hazai piacon egyedüliként 
100 százalékban magyar tulajdonban van. a négy tulajdonos 
a vállalat megalakulása óta fontos célként tűzte ki a vevők 
teljes körű kiszolgálását. Ennek jegyében nemcsak a gépek 
eladására fektetünk nagy súlyt, hanem az általunk képviselt 
cégek gépeinek teljes garanciális és garancián túli szervizelé-
sére, illetve a gépek állandó alkatrészellátásának biztosításá-
ra. Mindemellett szakembereink üzembe helyezik az általunk 
forgalmazott gépeket, betanítják a vevőknél a gépek keze-
lését, programozását, továbbá igény esetén komplett tech-
nológiákat készítenek. legmodernebb eszközeinkkel vállaljuk 
gépeink komplett felmérését, lézeres pontossági mérések, 
rezgésdiagnosztika és hőkamerás hibafeltárás elvégzését. 
Ezzel a szolgáltatással az M+E egyedülálló a hasonló profilú 
kereskedőcégek között Magyarországon.

pontosan mely cégeket képviselik a hazai piacon?

psz: az M+E Kft. képviseli Magyarországon az Okumát, Ja-
pán jelenleg legnagyobb szerszámgépgyártóját, amely 1898-
ban alakult. Hazájában az Okuma az eladott gépek számát 
tekintve piacvezető, szignifikáns piaci részesedéssel. a 150 
féle gépet gyártó cég folyamatosan erősödő pozícióit kiváló 

minőségű és legendásan megbízható gépeinek köszönheti. a 
vezető japán gyártó termékeinek szélesebb körben való érté-
kesítését segíti a 2007-ben az ausztriai parndorfban felépített 
és megnyitott kelet-európai Okuma Technológiai Központ, 
amely kiváló fekvésének köszönhetően a hazai cégek számá-
ra is könnyen elérhető. 

Szintén az M+E látja el a széles termékskálájú japán Brother 
industries gépgyártó magyarországi képviseletét. a Brother 
csoport a világ 18 pontján gyártja termékeit, és 40 ország-
ban rendelkezik kereskedelmi képviselettel. Termékei ma már 
elismerten a leggyorsabb gépek a könnyűfém alkatrészek tö-
meggyártásában. Nyomtatókat, számítógép-billentyűzetet, 
másológépeket, faxokat, varrógépeket és berendezéseket, 
valamint a számunkra legfontosabb szerszámgépeket ad el 
a világ minden táján.
 
Japán egyik legnagyobb és legismertebb cégcsoportja a 
Mitsubishi. az egyedülálló Mitsubishi-lineáris zárt csőmo-
torral (tubular direct drive) ellátott szikraforgácsoló gépeik 
holtjáték- és rezgésmentesen, rendkívül rövid reakcióidővel 
működnek. a gépek megbízhatóságát bizonyítja, hogy a vilá-
gon egyedüliként 12 év garanciát vállalnak pozicionálási pon-
tosságukra. Minden gépük vezérlője alapfelszereltségként 
3d-ben programozható. Büszkék vagyunk arra, hogy e remek 
termékek is cégünk portfólióját gazdagítják.

ugyancsak az M+E látja el az Okamoto cég, a világ legna-
gyobb köszörűgépgyártója hazai vezérképviseleti teendőit. 
az Okamoto a nagy sebességű precíziós köszörülés és a 
leppelés területén egyedülálló a piacon. Ma már Európában 
is a legkeresettebb gyártók közé tartozik. a portálköszörűk 
területén egyeduralkodó, a jelenleg eladott gépek túlnyomó 
többségének szállítója.

az M+E képviseli Magyarországon Tajvan legnagyobb 
megmunkálóközpont-gyárát, a Hartfordot is. a Hartford-
gépek megbízhatóságát igazolja az a tény, hogy minden je-
lentősebb gyártó – a Boeing, az airbus, a Rolls Royce, a Fer-
rari, a Honda, a Toyota, a general Electric vagy a Nokia – nagy 
számban használja a berendezéseket.

BEMuTaTKOziK
Az m+e kft.

 

EgyÜTTMűKödÉSÜNK alapJa 
a KiEgÉSzíTő TEvÉKENySÉg

»

napjainkban a termelőcégek talán legnagyobb 

kiHívást jelentő feladata a versenyképesség 

megőrzése. a megoldás egyik kulcsa 

a termelékenység és a Hatékonyság növelése. 

»

»
péter szabolcs 
ügyvezető, M+E Kft. 
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az 1930-ban americo Emilio Romi által alapított Romi mára a 
szerszám-, a műanyagfröccsöntő és az öntvénymegmunkáló 
gépek világszerte egyik vezető gyártójává vált. a brazil Romi-
gépek és szolgáltatásaik a világ minden területén megtalál-
hatók. legfőbb alkalmazási területeik az autóipar, valamint az 
ipari gépek, berendezések, illetve a mezőgazdasági gépek al-
katrészeinek gyártása. a Romit is az M+E képviseli hazánkban.

végül, de nem utolsósorban szintén cégünk látja el az 
olajködelszívó berendezések egész világon egyik legnagyobb 
gyártója, az angol Filtermist cég magyarországi képviseletét. 
az üzemek levegőjének és padlójának tisztaságához nélkülöz-
hetetlen a szerszámgépekre felszerelt olajködelszívó, amely-
nek köszönhetően nagymértékben javul a dolgozók egészsége 
és sokkal kevésbé csúszós (balesetveszélyes) a padló.

hogyan épül fel a minden igényt kielégítő 
termékpaletta értékesítését és üzemeltetését 
támogató szervezet?  

psz: az M+E szerkezeti felépítése korszerű, minden területnek 
megvan a saját felelőse. a gépek értékesítését és az ezzel járó 
összes feladatot hatan végzik területi megosztásban, az ügy-
vezető igazgatóval együtt. az M+E kereskedői és szakemberei 
folyamatosan nyomon követik az országban zajló beruházáso-
kat, pályázatokat, illetve a cégek fejlődését annak érdekében, 
hogy már a tervezett beruházásokat megelőzően megfelelő 
megoldást nyújtsanak a kívánt célok megvalósításához. az ügy-
vezető igazgató alá tartozik még három adminisztratív dolgozó. 
a műszaki területen három mérnökkolléga dolgozik. Feladatuk 
az eladott szerszámgépek kezelési és programozási betanítása. 
Emellett munkaidejük jelentős részét komplett termelési tech-
nológiák tervezése és megvalósítása teszi ki. az M+E e kulcsra-
kész rendszerek megvalósításához az ügyfél és a megmunkálás 
igényeit figyelembe véve a Walter segítségét is igénybe veszi.

legnagyobb létszámmal, 15 fővel a szerviz dolgozik. az ő 
feladatuk a mechanikus és elektromos meghibásodások 
orvoslása, a szerszámgépek pontossági mérése és diag-
nosztizálása, valamint a mindehhez szükséges logisztika és 
adminisztráció szervezése. 

az M+E fejlődésében komoly ugrást jelentett a 2005-ben a 
szigetszentmiklósi ipari parkban felépített új, 720 négyzet-
méteres bemutatóterem és szervizközpont. a bemutatóte-
remben egyidejűleg 8-10 szerszámgép kiállítására van lehető-
ségünk, felsorakoztatva az M+E teljes gépkínálatát. Ügyfeleink 

SOÓS aNdRáS
ügyvezető
andras.soos@walter-tools.com  
www.walter-tools.com

»

EgyÜTTMűKödÉSÜNK alapJa 
a KiEgÉSzíTő TEvÉKENySÉg

a helyszínen megtekinthetik, valamint kipróbálhatják az általuk 
megvásárolni kívánt gépeket és berendezéseket, és ez nagymér-
tékben hozzásegíti őket az optimális döntés meghozatalában.

melyek a Walterrel való együttműködés 
legfontosabb elemei?

psz: Cégünk már a kezdetektől fogva meghatározó kapcso-
latban áll a Walter Hungária Kft.-vel. a hosszú idő alatt igen 
jó személyes viszony is kialakult a két cég dolgozói között. 
Együttműködésünk a két szakterület egymást kiegészítő te-
vékenységéből adódik: 
•	 kulcsrakész rendszerek, úgynevezett turnkey projektek  
 esetén sokszor a Walter szakembereivel együttműködve 
 állítjuk össze az optimális technológiát, 
•	 közös gép- és szerszámbemutatókat tartunk a budapesti  
 Mach-Tech kiállításokon, valamint az M+E bemutatótermében
 rendezett szakmai szimpóziumokon, 
•	 továbbá az M+E gépeket és szakembereket biztosít 
 a Walter által szervezett technológusoktatáshoz 
 és képzésekhez. 

Az m+e kft. telephelye szigetszentmiklóson okuma-központ, parndorf

házi kiállítás
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SzaBadidő

Falusi vendégasztal program, látványdisznóölés, csapatépí-
tés: a disznóvágás ma már nem a feketemulatságok közé 
tartozik – mint a Tanú című film idején, amikor az a bizo-
nyos kultmondat elhangzott: „dezsőnek meg kell halnia!” –, 
hanem nagyon is beépült a különféle turisztikai attrakciók, 
ajánlatok sorába. Téltől kezdve tavasz végéig nagy sikerrel kí-
nálják a különféle utazási irodák, éttermek és falusi portálok 
a háznál, családi körben történő disznóvágást.

hA nem mozogsz, csAk eszel 
– meg is lesz Az eredménYe

de mi tulajdonképpen ennek hagyományos magyar szo-
kásnak az eredete? Falusi házak udvarán, portákon, ólak-
ban nevelték annak idején az állatokat – nyárra kihajtot-
ták a legelőkre, télen be az istállókba –, őseink udvarának 
egyik állandó szereplője mindig is a disznó volt. amely 
(minden ellenkező híresztelés ellenére) egy rendkívül 
okos állat, mondhatnánk azt is, hogy szinte intelligens, 
ám van egy jó szokása: imád enni. 

És mivel mindenevő, amit elé tesznek, azt élvezettel el is 
tünteti, így egész életében egy ólba zárva, nulla mozgás-
lehetőséggel, bizony hamar és alaposan meghízik. Na, ezt 
használták ki eleink annak idején, és a karácsonyi ünnepek 
előtt, meg azért, hogy a januári, februári ínséges időkben 
legyen a kamrában húsféle, levágták az addigra hatal-
masra nőtt állatot, ami bizony sokszor embert próbáló és 
gyakran az egész családot meg atyafiakat megizzasztó 
eseménynek számított.

Böllér nélkÜl nincs Vágás

a disznóvágás különben, amellett hogy az egész családot, 
sokszor a rég látott távoli rokonságot összehozta, és ösz-
szehozza ma is, nem könnyű mulatság, sőt, az állat levá-
gásához még a legszegényebb házakba is böllért hívtak a 
régi időkben is, mert ez egy külön szakma, amelynek ha 
valaki nem ismeri a csínját-bínját, abból nagy gond lehet. 
Egy disznóvágás mindig is a hajnali áldomásivással kezdő-
dik, amely egyrészt megalapozza a jó hangulatot, másrészt 
belülről melegíti a résztvevőket a kutya hidegben végzett 
fizikai munka közben. vagyis megállapíthatjuk: jóféle 
(amolyan gatyaszaggató) pálinka nélkül sosem volt, nincs 
és nem is lesz házi portán disznóvágás. 

a tényleges munka az állat leszúrásával kezdődik, amely-
nek minden lépését a szakember, azaz a böllér irányítja, de 
természetesen ebben részt kell vennie a csapat tagjainak 
is. a böllér döf, a segédek pedig lefogják a sivalkodó állatot. 
Régebben a gyerekeknek is kijutott a jóból: ők a disznó far-
kát fogták le ilyenkor, ma azonban már inkább a gyerekhad 
és a fehérnépség addig bent marad a házban, amíg a véres 
tragédia lebonyolódik. Több helyütt különben nem ledöfik az 
állatot, hanem szúrják: ez nem ugyanaz, hiszen ilyenkor egy 
elektromos sokkoló fogóval elkábítják, miután a böllér egy te-
nyérnyire a szegytől, a fej felé eső részen, a nyaki artériákat 
átvágja – na ez az az eljárás, amelyről aztán sok legenda ke-
ring ájulásból magához tért, véresen szaladgáló disznókról, de 
inkább hagyjuk is az ilyen sokkoló részleteket. 

disznóVágás:
a MaJdNEM HuNgaRiKuM 

dEzSőNEK MEg KEll HalNia!
szerző: vágÓ ágNES

»

minden feltétel adott aHHoz, Hogy 

a disznóvágás Hamarosan Hungarikum legyen. 

pedig bizonyos jelek – például amikor a Higiéniai 

útmutató kormányrendelet készült – arra 

utaltak, Hogy a Hagyományos Házi vágást 

betiltják. szerencsére erről szó sincs, mert 

a rendelet bevezetése során kiderült, 

a szigorított egészségügyi jogszabályok 

kizárólag a vágóHídon leölt disznókra 

vonatkoznak, ottHon továbbra is minden további 

retorzió nélkül vágHató Hízó..  .

»

»

disznóvágás, készülés perzseléshez
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disznóVágás:
a MaJdNEM HuNgaRiKuM 

dEzSőNEK MEg KEll HalNia!
szerző: vágÓ ágNES

lássunk neki!
 
Jetz geht’s los! – hangzik el a vezényszó az év egy 
napján hajnalban a kakasdi Német Ház portáján, ahol 
minden évben különleges verseny veszi kezdetét. a he-
lyi német önkormányzat szervezi ugyanis a településen 
azt a programot, amikor háromféle módon, háromféle 
népszokást és hagyományt felelevenítve történik a 
disznóvágás. Székely, sváb és felvidéki versenyzők so-
rakoznak fel egymás mellett, először mindegyik csapat 
nagy egyetértésben felhörpinti az elmaradhatatlan 
„szúrópálinkát”, majd a teherautó platóján várakozó 
három sertés felé indulnak.

Mivel dávid imre, a szekszárdi Jako Fémárugyár Kft. 
vezetője kakasdi lakos lévén minden évben résztvevő-
je ennek a különleges programnak, testközelből éli át 
az élményt, ő igazán hivatott elmondani, mi minden 
történik ezután. a felvidéki csapat a leölés után is a 
böllérükre hagyatkozik, ő ízesíti a különböző módon el-
készített húsokat, hájat, szalonnát. 

– Kevésbé fűszerezik a húsokat, mint a többiek – 
mondja dávid imre, aki többször is kóstolta a felvidéki 
deákiból érkezett csapat „versenymunkáját”. a szé-
kelyföldieknél, a Csíkszeredáról érkezetteknél pedig azt 
figyelte meg, hogy sosem használnak pirospaprikát a 
kolbász készítésekor, csak sóval, borssal, fokhagymával 
ízesítik a tölteléket. ők azok különben, számol be róla 
alkalmi helyszíni tudósítónk, akik a hurkát mindig egy 
kis őrölt fahéjjal is megbolondítják.

Kakasd németországi testvérfalva, Radibor csapata is 
rajtvonalhoz szokott állni a különleges megmérette-
tésen. ők – a kakasdiak hangos tetszésnyilvánításá-
tól kísérve – rendszerint helyi jellegzetességüknek, a 
zsemlés véres hurkának látnak neki. Ekkor a sertés-
vérhez és a többi szokásos hozzávalókhoz zsemlekoc-
kát kevernek, és majorannával, rozmaringgal, kaporral, 
gyömbérrel ízesítik a bélbe töltött húst. 

az egész napos kemény, megfeszített munka után este 
következik a közös disznótoros vacsora, közben hagyo-
mányőrző csoportok mutatják be műsorukat, majd haj-
nalig tartó bál veszi kezdetét, ahol, meséli dávid imre, 
kakasszóig ropják a helyiek, kart karba öltve székely, 
sváb és felvidéki vendégeikkel.

AhogY tetszik

az állat vérét kicsurgatják – ki ebbe, ki abba –, sok helyütt 
azonnal lábosba teszik, és viszik be az asszonyok a tűzhelyre, 
mert gyakran ebből kalóriadús disznótoros hagymás vért ké-
szítenek a keményen dolgozó férfinépnek reggelire. Másutt ez 
tulajdonképpen a véres hurka alapja, amelyet sóval összeke-
verve félretesznek egy időre, amíg a többi munkával el nem ké-
szülnek, és sorra nem kerül a hurka összekeverése, betöltése.
 
a kivéreztetés után jön az állat megtisztítása, szőrzetét álta-
lában forrázással vagy pörköléssel, utána késsel lekapargatva 
eltávolítják. a pörzsölés után ismét tisztára mossák az állatot, 
és kezdődhet a bontás. Ezt a szakember, szintén természete-
sen maga a böllér, a következőképpen végezheti: vagy orjára 
bontja az állatot, vagy karajra – ki hogy kéri. az orjára bontás 
azt jelenti, hogy a gerinc melletti bordacsontokat olyan profi 
módon vágja el a mester, hogy a gerinc tulajdonképpen egy-
ben marad. a karajra bontás esetében pedig a gerincet épp 
a közepén kettéhasítja, majd a fél disznókat bontja tovább fő 
részekre: ez a fej, a tokaszalonna, a háj, az oldalas, a sonka, a 
szalonna, a csülök és a köröm. › folytatás a 26. oldalon  
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Az egész állAt ehető
a fejet megtisztítás után abálják, kicsontozzák, és tulaj-
donképpen ez a hurka egyik alapanyaga. de külön lebontják 
belőle a tokaszalonnát, amelyet sok helyütt pirospaprikával 
alaposan megszórnak, sóval, fokhagymával ízesítenek, és 
lefagyasztanak. Sokszor elő lehet venni a fridzsiderből, és 
isteni étel friss kenyérrel. Sok helyütt csécsi szalonnának 
nevezik. a hájat, amint lebontja a böllér, azonnal lefagyaszt-
ják, hogy aztán szintén többször elővehető legyen, hájas 
sütemények alapanyaga lehet hosszú hónapokig. van, ahol 
a hájat bontás után azonnal kisütik – gyakran a zsírszalon-
nával együtt –, és töpörtyű méretűre pirítják le: ez szintén 
isteni, igaz, nem valami lájtos.

a sertésről lebontott oldalast vagy egyben páclébe teszik, és 
utána felfüstölik, vagy feldarabolják, megsütik, és forró zsírral 
leöntve tárolják. a szalonnát sok helyütt pácolják és füstölik. 
a sertés első sonkáit (ez a lapocka) kis sonkáknak készítik 
el, vagy kicsontozzák, és a kolbász alapanyaga lehet. a valódi 
sonkákat (ezek a hátsó lábak sonkarészei) a csülök levágása 

után pácolják, és a legtöbb helyen felfüstölik, így akasztva be 
a kamrába vagy a pince mélyére. a csülök frissen és pácolt, 
felfüstölt módon is csoda jó: bableves, pörköltek tökéletes 
hozzávalójaként szerepel. a körömből rendszerint körömpör-
költet készítenek a házaknál. 

hurkA, kolBász, disznósAjt

a bontás után megmaradó kisebb húsdarabok egy nagy 
vájlingba kerülnek, ezeket lebőrözik, és abálás után ez lesz 
a hurka és a disznósajt alapanyaga. a nyers zsírszalonnát 
a kolbászkészítésnél adják hozzá a húsokhoz, és aki a kol-
bászt készíti a családban, szintén nagy tiszteletnek örvend 
(akárcsak a meghívott böllér), ugyanis a kolbász megfelelő 
fűszerezése szintén professzionizmust kíván – na meg per-
sze itt számottevő az egyéni ízlésvilág, és az az adott térség 
hagyománya, ahol a disznóvágás történik. Más és más részén 
az országban ugyanis különböző kolbászkészítési módok az 
uralkodók. a hurkát, kolbászt bélbe töltik, a hurkát általában 
az abálást követően fejhúsból, főtt belsőségekből, bőrkéből, 
főtt rizsből készítik vér és máj hozzáadásával. véres, májas 
és húsos hurka készülhet – és szinte minden egyes portán 
más és más titkos receptre esküsznek. a kolbász titkából 
mindössze annyi világos a kívülálló számára, hogy ledarált 
nyers hús kerül a hatalmas edénybe, amelyet sok pirospapri-
kával, borssal, fokhagymával, sóval ízesítenek.

dezsőnek toVáBBrA is 
meg kell hAlniA

a jól értesültek nemegyszer megszellőztették: a készülő hi-
giéniai útmutató rendelet miatt befellegzik a hagyományos, 
házi disznóvágásnak, és mivel elképzelhetetlen, hogy a ma-
gyar meglegyen egy jó kis disznóaprítás nélkül, ezért sokan 
azt jósolták, hogy visszatér a feketevágások ideje, ahogy 
Bacsó péter ötvenes években játszódó filmjében is történt. 
ugyanis az ominózus tervezetben még az szerepelt, hogy a 
házaknál nevelt disznók húsát csak a háziak fogyaszthatják 
el, privát idegenek elé nem kerülhet belőle. 

No de a furfangos magyaroknak azonnal megvolt a kibú-
vójuk erre: mindenki a falusi vendégasztal szolgáltatásban 
kezdett gondolkozni, amikor egy disznó elfogyasztása már 
nem számít magánfogyasztásnak – így a rendelet méreg-
foga is kihúzható. azonban a rendelet bevezetésekor (2010) 
fehéren-feketén kiderült: mégsem szigorítottak a szabá-
lyon, a kötelező higiéniai előírások és a folyamatos állator-
vosi felügyelet nem a háztáji, hanem a vágóhidakon történő 
vágásokra vonatkoznak, sőt, érveltek különböző fórumokon 
a honatyák és a gazdakörök és hústermelők szövetsége, 
nemcsak továbbra is engedni kell a háztáji disznóvágásokat, 
hanem egyenesen be kell emelni a hungarikumok sorába.. 

sül a hurka, kolbász...

sütés, füstölés, abálás...

A disznóvágás közösségi esemény



_Esztergálás

Tőlünk a legújabb esztergaszerszámokra számíthat, legyen szó:
• alumínium
• acél
• öntöttvas
• rozsdamentes acél 
   vegyes megmunkálásáról.

    

Keressen meg bármilyen esztergálási feladattal,

mi a legfrissebb technológiánkat kínáljuk Önnek!

Csaknem 100%-ban megújult termékpalettánk az átgondolt lapkageometriák és legújabb bevonattechnológiák 
segítségével járulnak hozzá a folyamatbiztos és költséghatékony termeléshez.

Egyre több be- és leszúró szerszámunk alkalmazható együtt a leghatékonyabb magasnyomású hűtéssel.

Kifejezetten a beszúró esztergáláshoz alkottuk meg a monoblokk GX-lapkás szerszámokat, és a hozzájuk 
illeszkedő új lapkákat. Így kimondottan a legmagasabb forgácsolási sebesség elérésére tervezett beszúró szer-
számanyagaink és új forgácstörő geometriáink biztosítják a kimagasló termelékenységet. 
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Polikristályos gyémánt – 

a forgácsolás ékköve

Legmagasabb forgácsolási paraméterek és szerszámélettartam, kiemelkedő felületminőség 
 – ezt biztosítja a gyémánt mint szerszámanyag.
Réz és különféle ötvözetei, magnézium, cink, valamint nemesfémek, de akár kerámia és 
keményfémek, szálerősítésű műanyagok – és természetesen alumínium forgácsolásakor 
fordulhatunk a polikristályos gyémánt szerszámélek felé.

Standard eszterga és maró termékpalettánk mellett testreszabott technológiát is kínálunk, hogy 
az Ön gépei az adott munkadarabot a lehető legpontosabban és leghatékonyabban gyártsák le.

Használja ki a gyémánt szerszámanyagok teljesítőképességét – kompromisszumok nélkül!


