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_köszöntő

Az elmúlt 15 év fotói között válogatva nemcsak nosztalgi-
kus érzéseim támadtak. Az a különbség is eszembe jutott, amely egy 
cég jubileuma és bármelyikünk születésnapja között van. Mi a szüle-
tésnapjainkat magától értetődőnek vesszük – legalább is bizonyos 
korig –, de más a helyzet egy gazdasági társaság esetén. Sokkal 
kevésbé egyértelmű, hogy következő évben is „működőképes” lesz-e 
majd az ünnepelt. Itt rendületlenül tenni kell a holnapért, ráadásul 
tudjuk, hogy a stagnálás nem elég: mindig fejlődni, haladni, tanulni kell. 

A Walter Hungária csapatát kezdetben összesen négy fő 
alkotta, akik minden bizonnyal hittel, bizalommal tették meg az első 
lépéseket, és munkájuk eredményeként a cég gyorsan növekedésnek 
indult. De vajon hogyan lehet hosszú távon fenntartani a lelkesedést 
és a motivációt? Hiszen négy fő még könnyen alkot egy erős csapatot, 
egymást húzva egy irányba, 20-22 embernél – ma ennyien vagyunk – 
ez már nem olyan egyértelmű. Egyéni, hogy kit mi segít át a holtpon-
tokon, a váratlan nehézségeken, az eredményt viszont csapatként, 
konkrétabban cégként könyveljük el.

Pedagóguskörökben úgy tartják, alapvetően kétféle forrásból 
táplálkozhat a motivációnk. 

Az egyik a közvetlen, a tárgyra irányuló belső indíték, amely 
érdeklődésben, kíváncsiságban, a probléma által okozott feszültség-
ben jut kifejezésre. Más esetben a motivátor viszont a feladattól rend-
szerint független külső indíték, például jutalom, dicséret, érdek vagy 
a versengésben létrejövő önérvényesítés. Ugyan a külső motívumok 
hatása átmenetileg erősebb lehet, hosszan tartó, erős és stabil ma-
gatartás kialakulásához csak a belső motiváció segíthet hozzá. Tehát 
bármit is szeretnénk hosszú távon sikerre vinni, a legjobb ösztönző 
a tudásvágy, az érdeklődés, az önálló keresés, hiszen csak ezek lehet-
nek a permanens fejlődés tartós alapjai. 

Az elmúlt 15 év minket igazol. A Walter-csapat kitartott 
a válságban, fejlődött, ahogy az ipari környezet megkívánta, és mindig 
a vevői igények inspirálták, amikor az új fejlesztéseken dolgozott. Bár 
a csapattagok cserélődtek, mindig sikerült egy irányba evezni. 

És ha már evezésről beszélünk, szerencsére április lévén már 
tombol a tavasz, így szabadtéri hobbiknak hódolhatunk, amelyekbe 
beletartozik a futás, a biciklizés, a hegymászás is. Sokszor ezek a ma-
gunknak szívből választott szabadidős tevékenységek mutatják meg 
belső motivációnk igazi lényegét.

Ha önnek is van hasonló hobbija, biztosan érezte már, mi-
lyen felemelő érzés elsőként befutni a célba, megmászni a kiszemelt 
hegycsúcsot, vagy csak elérni a kitűzött célt. És aztán ezt az érzést 
megtalálni az élet bármelyik területén, majd kitartással, türelemmel 
újabb és újabb erdményeket elérni. Aktuális számunk Szabadidő rova-
tában vevőink mesélnek hobbijukról, amivel reméljük, kedvet csinálunk 
minden olvasónknak a szabadtéri sportokhoz. 

A magam részéről kívánom mindenkinek, hogy megtalálja lel-
kesedése tárgyát, amely nemcsak felkelti az érdeklődését, de hosszú 
távon motiválja is. És persze kívánok töretlen lendületet hozzá, ahogy 
a Walter Hungáriának is a következő még sokszor 15 évre. 

Gucsi-Végh Ivett 
marketing

üDvözlöM,
kedVes

olVasónk!

  a Walter Hungária kft. csapatépítő  
  tréningje a szlovéniai Bovecben, 2011-ben  
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mI a Feladatköre a Walter HunGárIa kFt. 
Projektmérnökeként?

tótH Péter: vállalatunknál pontos definíciója van annak, 
hogy mit tekintünk projektnek. Ez gyakran független az igényelt szer-
számok mennyiségétől vagy a megrendelés összegétől. Sokkal inkább 
a feladat komplexitása tehet egy megbízást projektté. Például az, ha 
számos az alkalmazandó szerszámok félesége, illetve sok speciális 
szerszámra is szükség van, továbbá a partnerünk műszaki elvárásai 
sem nevezhetők átlagosnak. Ekkor jellemzően külön projektet indí-
tunk, és színre lép egy projektmérnökünk, például én, ha gyémánt- 
(PCD) szerszámok tervezése és az ehhez tartozó műszaki támogatás 
biztosítása a feladat, ugyanis a projektmérnöki csapaton belül erre 
a területre specializálódtam. Az értékesítő kollégáktól kapom meg a 
jelzést, hogy egy-egy ügyfelünknél komplexebb megoldásra van igény, 
mert új termék gyártását kezdik meg, vagy egy meglévő termék gyár-
tási technológiáját kívánják optimalizálni. A következő lépésben part-
nerünknél felmérjük az igényeket, áttekintjük a gyártási környezetet, 
illetve a folyamatokat, és megismerjük azokat a gépeket, amelyek 
technologizálására, szerszámozására lesz szükség. Emellett átbeszél-
jük a célokat, elvárásokat, a műszaki és pénzügyi lehetőségeket, vala-
mint azok korlátait is. Ha mindezen túllendülünk, a továbbiakban már 
nálam pattog a labda, azaz leülök az asztalomhoz, és nekilátok a mun-
kának. A szerszámtervezés mellett feladataim közé tartozhat a komp-
lett technológiák kidolgozása, illetve a darabköltség-számítás is.

» nAgyMAMáM MEgHATározó SzErEPET TölTöTT BE Az ÉlETEMBEn. Ő KorA rEggElTŐl KÉSŐ ESTIg
EgyETlEn PErCrE SEM állT MEg A MUnKávAl, MÉgIS volT IDEJE SzErETETET ADnI. 
Ez A PÉlDA Egy ÉlETEn áT ElKíSÉr, ÉS ErŐT AD AKKor IS, AMIKor A KAMASzoDó gyErMEKEInK úTJáT KEll 
EgyEngETnI, vAgy ÉPPEn EgySzErrE TöBB, MEglEHETŐSEn KoMPlEx ÉS rövID HATárIDŐvEl 

„fElCíMKÉzETT” SzErSzáMTErvEzÉSI ProJEKTEn DolgozoM. «
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InterjÚ tótH Péterrel,
a Walter HunGárIa kFt. ProjektmérnökéVel
» szerző: szabó márton

HoGyan lesz ValakIBől
Walter-Projektmérnök?

t.P.: nyilván minden út más, az enyém meglehetősen kanyar-
gós volt. Idén töltöm be a 40. életévemet, amiből könnyen kikövet-
keztethető, hogy 1976-ban születtem, méghozzá Egerben. Édesapám 
hivatásos vadász volt, ezért sokat „vándoroltunk”, ahogy különböző 
állomáshelyekre diszponálták vadőrnek. Édesanyám bátonyterenyei, 
és ez a település volt a közös családi élet utolsó stációja, ugyanis szü-
leim korai válását követően Egerbe költöztünk a nagymamához. A gya-
korlatban ez azt jelentette, hogy elsősorban az ő szárnyai alatt, az ő 
értékrendje szerint nevelkedtem. Kertes házban nőttem fel. volt pad-
lás, pince, garázs, fészer, és mázsaszám álltak rendelkezésemre azok 
a dolgok, amelyeket szétszedhettem, szétfűrészelhettem, köszörül-
hettem, és a kezdetben cél nélküli, majd lassan értelmes alkotások-
ban is kiteljesedő barkácsolás rabul ejtett. A 80-as évek Magyarorszá-
ga pedig kiváló terep volt a „csináld magad!” szemléletű gyerekeknek 
és felnőtteknek egyaránt. virágoztak a sufniműhelyek, a hátsó ud-
varokról a flexek és a csiszológépek hangja hallatszott, ahogy egyedi 
ízlés szerint „csinosodtak” ladák, Skodák és más csodajárgányok. 
nagybátyám is rendelkezett egy ilyen karosszéria-„szervizzel”, amely 
számomra maga volt a paradicsom. nagymamám papi pályára szánt, 
és bár a mai napig hívő vagyok, ez a pálya mégsem volt vonzó a szá-
momra – lássuk be, azzal, hogy ez a forgatókönyv nem valósult meg, 
az egyház is jobban járt. ‡
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azért tud lazítanI Is?

t.P.: nehezen tudok kikapcsolódni, de már jó úton járok, hogy 
egyre gyakrabban sikerüljön. Két csodálatos gyermekünk és a fe-
leségem mellett egyébként sem lehet unatkozni. Próbálom kivenni 
a házimunkából a részem, és az évek alatt kiderült, hogy a konyhai 
sütés-főzésben tudok legtöbbet segíteni, és itt okozom a legkeve-
sebb kárt. úgy tűnik, az egykor cukrászdát és sütödét is üzemeltető 
nagymamám és édesanyám szakmai vénájából örökölhettem valamit, 
mert egészen jól „megtapadtam” a konyhában. A vasárnapi ebédeket 
nagyrészt már én viszem. Szeretek magyaros ételeket készíteni, illetve 
a kelt tésztás finomságokért is én vagyok a felelős. újabban nagyma-
mám mintegy 100 évvel ezelőtt íródott tan-szakácskönyvéből is főzök. 
nem mondom, hogy profivá váltam, és a konyhai ppm mutatókat is ha-
dititokként kezelem, de azért azt mindenképpen elismerésnek tekin-
tem, hogy egyes ételféleségek esetében anyósom szerint már felül-
múlom az ő produktumát. Szükséges még ehhez valamit hozzáfűzni?

gyakran kirándulunk a természetben, illetve az Eged-hegy 
alatt van egy kis telkünk szőlővel, gyümölcsfákkal, pincével. Mivel 
panelben élünk, ez a mini birtok a nyugalom apró szigete családunk 
számára.

a neGyedIk x után – dIVatos kIFejezéssel élVe – 
az emBer életéBen már a „B” oldal PöröG. 
az életkorI FelezőVonalnál mIlyen VáGyakat 
és terVeket dédelGet?

t.P.: Szakmai szempontból úgy érzem, már révbe értem: 
pontosan azt csinálom, amit szeretek – a forgácsolás- és szerszám-
technika a hobbim és a hivatásom is. A munka minden pillanatát él-
vezem, ráadásul nincs két egyforma feladat. Ami a materiális javakat 
illeti, azok kapcsán bizony van még egy megvalósítatlan projektem: 
a családi házba költözés. A harmadik, egyben legfontosabb vágyam az, 
hogy a gyermekeinkből becsületes, igazmondó és életrevaló embert 
neveljünk, ami egyáltalán nem könnyű feladat. Egyrészt azért, mert 
nem tudjuk, hogy 10-20 év múlva milyen világban élhetnek, mihez kell 
majd viszonyulniuk morálisan vagy szakmailag, másrészt a mai gye-
rekek élete „túlkomforttal” terhelt. Ennek következménye, hogy míg 
a 80-as években vagy azt megelőzően a gyerekek fúrtak-faragtak, és 
olykor persze romboltak is, amit a szigorú házmesterek általában ha-
tékonyan „lerendeztek”, addig a maiak számára – ahogy látom – nem-
egyszer egy termékcsomagolás felbontása is komoly kihívást jelent. 
Bízom benne, hogy ez a trend pozitív irányba fordul, és a tenni akarás, 
a jó értelemben vett találékonyság újra divattá és értékké válik. Talán 
még visszaverhető, de legalábbis kiegyensúlyozható az okoseszközök, 
játékkonzolok, közösségi oldalak által uralt, passzivitásra szoktató 
virtuális világ hódítása. Szerencsére nagymamám példája egy életen 
át elkísér: ő kora reggeltől késő estig egyetlen percre sem állt meg 
a munkával, mégis volt ideje szeretetet adni. Mindez megerősít akkor, 
amikor a kamaszodó gyermekeink útját kell egyengetni, vagy éppen 
egyszerre több, meglehetősen komplex és rövid határidővel „felcímké-
zett” szerszámtervezési projekten dolgozom. 

felvettek azonban a szakmunkásképző gépi forgácsoló kép-
zésére, amelyet elvégeztem, rögtön utána pedig CnC-programozó 
szakképesítést is szereztem. A gyakorlati időt egy egykor neves egri 
gyár szerszámkészítő műhelyében töltöttem, ahova az iskola elvégzé-
sét követően azonnal felvettek. Éveket töltöttem ott, és a dolgukat 
rendkívüli módon értő kollégáktól tanulhattam meg a szerszámké-
szítő szakma csínját-bínját. néhány évvel később a „szomszéd gyár-
ban”, egy nemzetközi nagyvállalat üzemében álltam munkába. ott 
CnC-forgácsoló szakmunkásként dolgoztam egészen 2000-ig, amikor 
két évre németországba mentem dolgozni. Egy autóipari beszállító, 
fémmegmunkáló cégnél voltam gépkezelő. Ezen időszak szakmai és 
emberi tapasztalatokban is bővelkedett. végül 2002 végén hazatér-
tem, és korábbi munkahelyemen folytattam a pályámat. Egy hosszú 
távú, azaz az érettségi és a diploma megszerzését feltételként célul 
kitűző tanulmányi programot kínáltak fel. Éltem a lehetőséggel, és 
ezzel elindult a szakmai karrierem, amelynek keretében a multi cég-
nél a projektmenedzsmentbe is beletanulhattam, ugyanakkor nehéz 
időszak volt ez számomra, mert a rengeteg munka, valamint tanulás 
mellett családi tragédiák sorozata is nehezítette az életünket. Mun-
kám során kerültem kapcsolatba a Walter szerszámaival és munka-
társaival. néhány évnyi sikeres együttműködést követően kaptam egy 
megkeresést, hogy a Walter Hungaria Kft.-nél szívesen látnának egy 
kötetlen beszélgetésre.

ezek szerInt jól sIkerült a találkozó.

t.P.: Több mint 2 órán át beszélgettünk, sőt még egy marato-
ni hosszúságú tesztet is meg kellett írnom. Szinte még haza sem ér-
tem Egerbe a megbeszélésről, már csörgött a telefonom, és feltették 
a kérdést, hogy lenne-e kedvem a Walternél dolgozni. volt.

mIVel „csáBította el” a Walter, és 
mennyIre sIkerült könnyen BeIlleszkednIe?

t.P.: A szerszámtervezést a szakma csúcsának tartom, ezért 
alapvetően vonzó volt számomra a felkínált pozíció, amelyhez ráadásul 
rugalmas munkaidő, valamint az otthoni munkavégzés lehetősége tár-
sult, így nem kellett elhagyni Egert, a várost, ahol szeretünk élni. Em-
berileg és szakmailag is értékes, illetve nyitott közösségre találtam, 
amelyben – a csapathoz való csatlakozásom első pillanatától kezdve 
– jól érzem magam.

mIt szeret és mIt tart Fontosnak a munkájáBan?

t.P.: Introvertált típus vagyok, abból is a „keményvonalas” 
fajta. nyilvánvalóan ebből adódik, hogy szeretek az asztalomnál, a szá-
mítógép előtt ülni és tervezni, kizárva a külső világot. Mivel magam is 
a gyártásból érkeztem, nagyon könnyen azonosulok az ügyfelek igé-
nyeivel, megértem a problémáikat, és a Walter technológiai megoldá-
sait felhasználva igyekszem kidolgozni a megrendelő számára a lehető 
legjobb megoldást. A tervezés ugyanis nem arról szól, hogy minél több 
szerszámot adjunk el, hanem arról, hogy hatékony és stabil megoldást 
szállítsunk. Amikor a „másik oldalon” dolgoztam, alapvetőnek tartot-
tam, hogy a beérkező ajánlatok igényesek, precízek legyenek. Saját 
magammal szemben is maximálisak az elvárásaim: csak olyan munkát 
adok ki a kezemből, amelyet megrendelőként én is szívesen fogadnék. 
Ha határidőre kell teljesítenem valamit, akkor – történjék bármi – tar-
tom magam az előírt végdátumhoz. Ha találkozóra indulok, és egy óra 
az autóút, akkor inkább két órát szánok rá, nehogy elkéssek, legfeljebb 
a kezdésig az autóban dolgozom a laptopomon. Ha késnék, vajon ho-
gyan venné ki magát az ügyfél szemében, amikor szállítási hűségről, 
precizitásról, megbízhatóságról beszélek?
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» Az IDŐ MEgállíTHATATlAn roHAnáSáT MI SEM BIzonyíTJA 
JoBBAn, MInT Hogy vISSzATEKInTvE Az ElMúlT IDŐSzAK 
ESEMÉnyEIrE, gyAKrAn SzEMBESülünK AzzAl Az ÉrzÉSSEl, 
Hogy Az öT, HAT, nyolC vAgy 15 ÉvvEl EzElŐTTI EMlÉKEK 
oly ÉlÉnKEn ÉlnEK BEnnünK, MInTHA CSAK TEgnAP 
TörTÉnTEK volnA. Bár Az ElSŐ MáSfÉl ÉvTIzED ATlÉTáKAT 
MEgSzÉgyEníTŐ gyorSASággAl forDíToTT HáTAT nEKünK, 
SzáMoT vETvE BIzony ráCSoDálKozTAM, Hogy MEnnyI 
MInDEn TörTÉnT Ez AlATT A 15 Év AlATT A WAlTEr HUngárIA 
KfT. ÉlETÉBEn. «

Szülőként van bennem egyfajta félelem annak felismerése 
okán, hogy nagylányom maholnap 15 éves lesz. Még csak most szü-
letett, de hamarosan már a középiskola falai között folytatja rögös, 
kihívásokkal teli útját a „nagybetűs élet” felé. A 15 év vízválasztó 
a legtöbb ember életében, és talán itt tesszük fel először a kérdést 
magunknak, mi is lesz, mi is legyen belőlünk az életben. 

De a 15-ös számnak van másik, misztikus jelentése is. A 15-
ös a „varázsló” száma, és ez a 15-én születetteknek különleges írói 
tehetséget, művészi hajlamot, muzikalitást vagy éppen kiváló szónoki 
képességet kölcsönöz. Ez az érték mély ezoterikus jelentéssel bír, az 
összes szám közül a legszerencsésebb, képes boldoggá tenni a kör-
nyezetét, örömet szerezni másoknak, világosságot teremt a sötétben, 
feltéve, mágikus és szerencsés vibrálását nem használják fel önző cé-
lokra. A 15-ös vibrációja speciális természetfölötti erőre hajlamosít.

örömteli érzés kijelenteni, hogy a Walter magyarországi le-
ányvállalata is idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját, ami dolgo-
zóink számára minden bizonnyal az év legrangosabb és legfontosabb 
eseménye. 15 évesen már tudjuk és büszkén vállaljuk küldetésünket, 
céljainkat, főleg hogy idáig bennünket is hosszú és megpróbáltatá-
sokkal gazdagon tűzdelt út vezetett. rengeteg szakmai és piaci kihí-
vás, tapasztalat, megoldásra váró és egyben motiváló feladat, amely 
folyamatosan fejlesztette felkészültségünket ügyfeleink elvárásainak 
megfelelően. Időközben megéltünk egy globális méretű válságot, 
amelynek következményeként az addig dinamikusan fejlődő ipari, ter-
melői indexek jelentős mértékű visszaesést kényszerültek elkönyvelni. 
Ennek hatásai mindenki számára ismertek, a Walter részére a válság 
legfontosabb hozománya mégis pozitív: szolgáltatásaink folyamatos 
továbbfejlesztése a megváltozott piaci igényeknek megfelelően. Hisz 
a cél nem lehet más, csak az elégedett ügyfél. ‡

ÉvES A Walter
HunGárIa kFt.

a cél az eléGedett üGyFél
» szerző: soós andrás

  2000 Szakkiállítás  
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Ez áll a háttérbEn

no de nézzünk egy kicsit a kulisszák mögé! Engedje meg, 
kedves olvasó, hogy eljátsszunk egy kicsit a számokkal. A Walter 
berkeiből 1919-es megalakulása óta több mint 200, a forgácsolást 
jelentősen forradalmasító saját szabadalom látott napvilágot. olyan 
megoldásokkal sikerült megújítani a korábbi megmunkálási techno-
lógiákat, mint a váltólapkás forgácsolás, az első kétszínű bevonattal 
ellátott váltólapka (Tiger·Tec), és a Walternek sikerült első alkalommal 
fizikai úton alumínium-oxidos bevonatot létrehoznia. Közel négyezer 
dolgozó a világ 33 országában, több mint 45 ezer sztenderd termék, 
amelyek 43 százaléka öt éven belüli fejlesztésekből származik. Kilenc 
gyár és három elosztóraktár világszerte hat különböző országban gon-
doskodik ügyfeleink igényeinek folyamatos ellátásáról 24 órán belül. 
A Walter-csoporthoz tartozó vállalatok összesen 390 évnyi tapasz-
talattal rendelkeznek, amely nagyban segíti munkánkat a személyre 
szabott megoldások kidolgozásában és megvalósításában. 

Ezek a tényezők tették lehetővé a magyarországi leányválla-
lat létrehozását, a Walternél megszokott magas szintű műszaki támo-
gatás hazai megvalósítását is. A cég igazgatósága nem áprilisi tréfá-
nak szánta, amikor 2001. április 1-jén megnyitotta a budapesti irodát. 
Kezdetben négy fővel állt az ügyfelek és a magyar piac rendelkezésére, 
ebből ketten értékesítőként és ugyancsak ketten irodai dolgozóként 
vették ki a részüket a megalakulásból. Az első évben a Walter 147 
millió forint forgalmat regisztrált. A magyarországi volt az első leány-
vállalat, ahol bevezették az SAP vállalatirányítási rendszert, és azóta 
minden termelő- és értékesítőegységünk ezt a rendszert használja 
a magyarországi tapasztalatokra építve.

SikErEk itthon éS nEmzEtközi térEn

Az elmúlt 15 év sikerét, ezzel együtt a 2001-es döntés helyes-
ségét mi sem igazolja jobban, minthogy az első évben elért forgalmi 
eredmény volumenében mára több mint 23-szorosára növekedett. 
A kezdeti négyről időközben 22 főre fejlődött az értékesítést és szol-
gáltatásainkat végző és támogató kollégáink száma. Az elmúlt 15 év 
alatt összesen 24 milliárd forint értékben forgalmaztunk szerszámo-
kat és forgácsoláshoz kapcsolódó szolgáltatásokat. 

És ha már szolgáltatás, a magyarországi leányvállalat nem-
zetközi szinten is kiemelkedő sikereket könyvelhet el a szerszámrak-
tározás és -kiadás hatékonyságát jelentősen reformáló szerszámkiadó 
automata rendszerek üzembe helyezésében. Magyarországi ügyfél 
realizálhatta első alkalommal ennek költségmegtakarító hatásait 
a kelet-közép-európai régióban, azóta további húsz Walter automa-
ta gondoskodik a szerszámköltségek csökkentéséről és a folyamatos 
elérhetőségről. Ugyancsak hazánk büszkélkedhet a régió első komp-
lett PKD-projektbeüzemelésével. 

_1  2007 velence
_2  2010 M+E nyílt nap
_3  2011 Soca vadvízi hétvége
_4  2014 Mazak értékesítői tréning

_1

_3

_2

_4
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15. SzülEtéSnap – bESzédES adatok

Globális jelenlét: gyártótevékenység és irodák több mint 
50 országban, értékesítés több mint 150 országban
a Walter Hungária forgalma: 23×-ára nőtt
kollégák: 4-ről több mint 20 főre növekedett a létszám
Forgalmazott termékek: >45 000 a sztenderd választékból
ügyfélszám: több mint 230 közvetlen ügyfél + 3 kiemelt 
viszonteladó
több mint 30 vevői rendezvény országszerte, közel 400 meghívott 
11 VIP ügyfél gyárlátogatása a tübingeni cégközpontban 
és két másik németországi gyártóegységben 
5 évnél újabb termékek eladási aránya: >43%
multiply szerszámkiadó automaták száma: 21
multiply tréningek: 2011 óta 6 vevői + 10 viszonteladói tréning, 
közel 150 résztvevő
multiply megújult élezési szolgáltatás: 2011 óta 12×-es 
forgalomnövekedés
xpress szolgátatás: egyes speciális tételek gyártása 8 hétről 
2 hétre csökkent

Így EmlékSzik licS imrE
kErESkEdElmi vEzEtő

2001. június 25-én kezdtem a pályafutásomat a Walter 
Hungáriánál, azaz a megalapítását követő nem egészen három 
hónap múlva. A másik oldalról érkeztem, korábban vevője vol-
tam a cégnek. frissen végzett diplomásként kettős érzésekkel 
töltött el, hogy csatlakozom a Walterhez. Izgatott voltam, mert 
előtte CnC-technológusként soha nem volt feladatom az érté-
kesítés, és mindig az aktuális gyártási terv mondta meg, hogy 
melyik feladattal foglalkozzam. Itt gyakorlatilag én döntöttem el, 
hogy mikor hova megyek, és mit csinálok, nekem kellett felépíte-
ni a napjaimat, heteimet. Izgatott persze a kihívás, hogy ebben 
a környezetben hogyan tudok teljesíteni. Érkezésemkor én voltam 
a negyedik munkavállaló, mára abból a csapatból már egyetlen 
kolléga sincs itt. 

Sok minden történt az eltelt évek alatt, vezetőváltások, 
fúzió, rengeteg új dolgozó, volt egy világméretű gazdasági válság, 
mégis a Walter minden évben tudott fejlődni. Büszke vagyok, hogy 
egy darabja lehetek a Walter Hungária sikertörténetének, töretlen 
fejlődésének, amelynek keretein belül megoldottunk számtalan 
feladatot, problémát, négyről 22 főre növekedtünk, a bevételünk 
több mint hússzorosa az első évinek.

a jövő a SzolgáltatáSoké

Azt gondolom, a jövőbe vezető ajtó kulcsa a szolgáltatások 
vertikumának és színvonalának fejlesztése, ezért továbbra is kiemelt 
hangsúlyt fektetünk ezek minőségére és versenyképességére. Ezen 
belül is külön kihangsúlyoznám a Walter Multiply komplex, a fém-
megmunkálás minden területére kiterjedő szolgáltatási csomagun-
kat, amelynek keretén belül megoldást kínálunk komplett projektek 
megvalósításához készülékkel és CnC-program elkészítésével együtt, 
vállaljuk prototípusgyártások lebonyolítását, meglévő technológiák 
komplett átvilágítását, toolmanagement-szolgáltatást, és ami a hazai 
partnereink számára különösen érdekes, forgácsolótréningek meg-
szervezését az ügyfél igényei szerint. Ezen szolgáltatások működé-
sének alapja az említett 45 ezer katalógusterméket magában foglaló 
programunk, amely a marás, az esztergálás, a fúrás és a menetmeg-
munkálás területén nyújt komplett megoldásokat egy kézből. Szten-
derd termékeink mellett mérnökkollégáink egyedi szerszámokat, 
megoldásokat is terveznek a hatékonyság jegyében, valamint PKD- és 
CBn-szerszámainkkal az alumíniummegmunkálás területén is komp-
lett szolgáltatást kínálunk. 

A rendelkezésre álló terjedelem sajnos kevésnek bizonyul 
mindazon eredmények és korszakalkotó megoldások bemutatásá-
ra, amelyek a Walter magyarországi leányvállalatát a legjobbak közé 

emelte az elmúlt 15 év során. Célunk továbbra is változatlan: termé-
keink és szolgáltatásaink jövőbeni fejlesztése. Ennél is fontosabbnak 
érzem kihangsúlyozni kollégáimnak, annak a mintegy húsz szakem-
bernek az áldozatos munkáját, akik a Walter Hungária csapatának 
tagjaként mindennap azon és azért fáradoznak, hogy ön mint partne-
rünk a leghatékonyabb technológiával fejleszthesse versenyképessé-
gét ebben a nehéz és kihívásokkal gazdagon megtűzdelt piaci környe-
zetben. ünnepeljünk együtt, és vegyen részt nyereményjátékunkban, 
amelynek részleteit kiadványunk hátsó belső borítóján találja meg! 
Boldog 15. születésnapot Walter Hungária Kft.! 
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  HoronyMAráS,  
  vIBráCIóMEnTES  
  MEgMUnKáláS  

  SIMíTáS „WIPEr”  
  MArólAPKáKKAl  

A rendszerlapkák használatára tervezett, többféle marótí-
pust magában foglaló M4000 marócsalád legújabb tagjai az M4256, 
M4257 és M4258 kukoricamarók, amelyek egymástól a beépíthető 
rendszerváltólapkák méretében térnek el, SD.. és lD.. formájú lap-
kákkal szerelhetők. Előnyük nemcsak a termelésben már esetleg 
előforduló lapkák használatából fakad: kialakításuknak köszönhe- 
tően egy különleges alkalmazási terület célozható meg hatékonyan, 
ez pedig a horonymarás. fél-effektív kivitelük – vagyis egymás mögött 
elhelyezkedő két lapkasor ad ki egy teljes fogat – telibe horonymarás 
esetén sokkal kedvezőbb terhelést, valamint biztonságosabb forgács-
elvezetést garantál.

Sík felületek simítómarása sok esetben kritikus művelet. Ko-
moly érdességi előírásoknak kell megfelelni, és egyes esetekben nem-
csak műszeres mérés történik, hanem optikai megítélés alá is esik 
az alkatrész. Ezeknek a teljesítéséhez a forgácsolási paraméterek kö-
rültekintő megválasztása szükséges. Sajnos általában a célok elérése 
meglehetősen időigényes: csak nagyon kicsi előtolásértékekkel telje-
síthetők az előírások – a gépi idő pedig minden esetben drága. Időt 
és ezen keresztül költséget megtakarítani különleges lapkageomet-
riákkal lehet: úgynevezett wiper, azaz nagyméretű mellékéllel ellátott 
simítólapkával szerelhetjük fel a marófejeinket. Mostantól az M3024 
Walter Blaxx heptagon lapkás síkmaró, valamint az f5141 Walter Blaxx 
tangenciális sarokmaró is gyorsabban, hatékonyabban tud simítani az 
új lapkákkal, amelyek a legkopásállóbb WAK15, WxM15 és WHH15 lap-
kaminőségben érhetők el.

tIPP:
laBIlIs alkatrészek Palástmarásakor a káros 
rezGések elkerülésére Is seGítséGet nyÚjt 
eGy Fél-eFFektíV kIalakításÚ marószerszám: 
a meGosztott FoGakon éBredő kIseBB erők 
mIatt keVeseBB a BeremeGés, VaGy eGyáltalán 
nem keletkezIk VIBrácIó. a d51 antIVIBrácIós 
GeometrIa Is jó szolGálatot tesz ezekBen 
az esetekBen. a ForGácsolásI Paraméterek 
számításakor üGyelnI kell arra, HoGy eGy néGy 
ForGácsHoronnyal rendelkező maró kétFoGÚ 
szerszámként számítandó!

tIPP: 
a leGjoBB eredmény érdekéBen a WIPer laPka 
Használatakor a maróBa szerelt töBBI 
laPkának Is köszörült kIVItelűnek kell lennIe. 
a széleseBB mellékél Határozza meG 
a síkmaróVal alkalmazHató maxImálIs 
FordulatonkéntI előtolást, ez általáBan 
töBBszöröse a HaGyományosan Használt 
laPkákkal elérHetőnek.

  az Új Fél-eFFektíV kukorIcamaróVal  

  joBB FelületmInőséG,  
  röVIdeBB meGmunkálásI Idő  

  az Új ForGácsolószerszámaInkkal kaPcsolatos  
  részletes InFormácIót a termékFejlesztések  
  2016/1. kIadVányunkBan talál.  
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  úJ KoPáS-  
  oPTIMAlIzáláST  
  SEgíTŐ  
  AlKAlMAzáS  

Azoknak, akik szeretnék a legtöbbet elérni a szerszámokkal, 
csökkenteni a szerszámkopást és így az ehhez kapcsolódó költsége-
ket is: a Walter új kopásoptimalizáló alkalmazása segít a felhasználók-
nak mindezek elérésében. Segítségével minden jellemző kopásforma 
azonosítható váltólapkán és tömör szerszámoknál egyaránt, a marás-
tól kezdve a fúráson át az esztergálásig – beleértve az ISo eszter-
gálást, a beszúró megmunkálást és a leszúrást is. Annak érdekében, 
hogy a felhasználók megbízhatóan azonosítani tudják a kopást, min-
den kopásforma megtekinthető nagyításban, grafikusan ábrázolva és 
kiváló minőségű fényképekkel is.

A felhasználó megismerheti az adott kopástípus kialakulá-
sáért felelős körülményeket, továbbá arról is információt kap, hogyan 
előzhető meg vagy csökkenthető a kopás. Az alkalmazás ajánlásokat 
tesz, mint például „Használjon jobb kopásállóságú szerszámanyagot!”, 
„Csökkentse az előtolást!”, „Csökkentse a forgácsolósebességet!”, 
„növelje a hűtőanyag nyomását!” A felhasználó végrehajthatja ezeket 
az ajánlásokat a kopás csökkentése és ezzel a szerszáméltartam nö-
velése és a költségcsökkentés érdekében.

A kopásoptimalizálást támogató alkalmazás rendkívül fel-
használóbarát, használata magától értetődő. rendelkezik e-mailes 
funkcióval is, ennek segítségével visszajelzés küldhető közvetlenül az 
alkalmazást fejlesztő mérnöknek. 24 nyelven működik minden jelenle-
gi mobileszközön: okostelefonokon, hordozható számítógépeken, ioS 
vagy androidos operációs rendszerrel, valamint Windows számítógé-
peken, amelyeken Windows 7 vagy még újabb változat fut. Az alkalma-
zás online használatra a Walter honlapján is elérhető.

  telePítHető és onlIne Is elérHető  

tIPP:
a szerszámok és a ForGácsolásI Paraméterek 
körültekIntő, a munkadaraB anyaGáHoz, 
a meGmunkálásI körülményekHez IGazított 
kIVálasztása komoly ProBlémákat előzHet 
meG: maGas szerszámköltséGet, szerszám-
törést, selejtes munkadaraBokat. 
katalóGusunk Walter select oldalaI, a Walter 
GPs szoFtVer és természetesen műszakI 
tanácsadó  kolléGáInk nyÚjtanak seGítséGet 
aHHoz, HoGy a leGmeGFelelőBB szerszám 
és Helyes Induló Paraméterek leGyenek 
eGy Új ForGácsolásI műVelet staBIl alaPköVeI.

11

Pusztay GáBor

műszaki tréner
gabor.pusztay@walter-tools.com

www.walter-tools.com
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– Édesapám a Tolna megyei györkönyben született, és két-
éves volt, amikor a II. világháborút követően, mint német nemzetiségűt 
a családjával együtt kitelepítették. nagyszüleim Stuttgart közelében 
telepedtek le, édesapám pedig már 22 évesen fémforgácsoló vállalko-
zást alapított. Baden-Württenberg tartomány németország egyik ipa-
ri motorja, így a cégnek bőven volt megrendelése, és szépen fejlődött. 
A Stuttgart környéki autóipar virágzása miatt a 90-es évek elejére 
azonban már olyan nagy volt a munkavállalói bérigény, hogy a kis- és 
középvállalkozások nehezen tudták követni, ráadásul az autógyárak, 
illetve az azokat képviselő beszerzőcégek jelentős, lefelé mutató ár-
versenyt generáltak. Édesapám ezért úgy döntött, Magyarországon 
alapít vállalkozást. Ebben az elhatározásában az is erősítette őt, hogy 
óhazájával soha nem szakadt meg a kapcsolata: rendszeresen láto-
gattuk a rokonokat, itt is otthon voltunk. Az azóta eltelt idő igazolta, 
hogy az itteni cégalapítás nemcsak bátor, hanem üzleti szempontból 
is helyes döntés volt. A szükséges előkészületeket követően 1998-ban 
megalapította az Ako (Adam Koch) Kft.-t, és Szekszárdon vásárolt 
egy kisebb üzemcsarnokot, ahol villamosmotor-tengelyek gyártásába 
kezdett. A megrendelésállomány és a termékportfólió is folyamatosan 
bővült, így az az üzem szűkössé vált, a cég pedig a jelenlegi – szintén 
szekszárdi – telephelyre költözött. Itt jelenleg 16 000 m2 termelőterü-
lettel rendelkezünk, és elsősorban forgácsolt autóipari alkatrészeket 
állítunk elő, illetve a legyártott komponenseket szereljük össze. Má-
sodik telephelyünk a Tolna megyei gerjenben létesült 2008 tavaszán.  

Ezen a telephelyen – szintén a járműipar számára – lámpákat, műsze-
reket és más elektronikus részegységeket szerelünk össze. Testvérem-
mel, Joachimmal egyre aktívabban vettük ki a részünket a munkából, 
majd amikor édesapánk úgy érezte, hogy ideje átadnia az irányítást, 
mi kettős ügyvezetés formájában átvettük azt, a cégnév pedig Jako 
(Joachim és Andreas Koch) Kft.-re változott. Testvérem gazdasági 
végzettségű, így ő a pénzügyeket igazgatja, én pedig gépészmérnök-
ként a termelésért felelek – mondta Andreas Koch, a kft. ügyvezető  
igazgatója.

nagyobb fordulatSzámra kapcSoltak

A cégnél 2006-ban vezették be az ISo/TS minőségirányítási 
rendszert, és 2007-től már első körös beszállítóként szolgáltak ki több 
nagy autóipari gyártót. A Jako jelenleg olyan neves vállalatok stabil 
partnere, mint az Audi, a Knorr-Bremse, a valeo, a vW vagy éppen 
a kéziszerszámokat gyártó Stihl. összesen 360 munkatársat foglal-
koztató üzemeiben a forgácsoló és fémmegmunkáló gyártási eljárások 
szinte teljes körét, így az esztergálást, a köszörülést, a fúrást, a ro-
vátkolást, az üregelést és a görgőzést, illetve specialitásként a csiga-
marást is alkalmazzák. A Jako-üzemekben évente mintegy 10 millió 
forgácsolt alkatrész készül, illetve 130 különböző típusú elektromotort  
szerelnek össze.

A másodPerc
IS SzáMíT

» A nÉMET KoCH CSAláD MAgyArorSzágon InDíToTTA El
vállAlKozáSáT A 90-ES ÉvEK vÉgÉn. A SzEKSzárDI 
JAKo fÉMárUgyár KfT. MA Már EUróPAI AUTóIPArI vállAlAToK 
TIEr 1-ES BESzállíTóJA. A CÉg SIKErEIBEn órIáSI SzErEPE vAn 
A ProfESSzIonálIS gyárTáSTErvEzÉSnEK ÉS A PrECíz 
SzErSzáMMEnEDzSMEnTnEK. «

Walter-támoGatás 
a célok eléréséBen
» szerző: szabó márton
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– A 90-es évek végétől a 2000-es évek közepéig korszerű, de 
kisebb teljesítményű esztergákkal dolgoztunk, a szerszámokat pedig 
kezdetben németországból szereztük be. Az autóipari megbízások-
hoz, főként a nagyobb szériák gyárthatóságához azonban roham-
léptekkel fejlesztettük termelési rendszerünket. A nagy volumenek, 
a rendkívüli méretpontosság és általában a nagy teljesítményű meg-
munkálás miatt csúcsteljesítményű gépekre volt szükségünk. Egy né-
met prémiumgyártó különféle típusú és mérettartományú esztergáira 
esett a választásunk, de speciális gépeket is alkalmazunk, így például 
egy forgóasztalos, többorsós körautomatát, amely 12 munkadarab 
egymás utáni gyors megmunkálására képes. A nagy sebességek és 
a szigorú méretpontosság kapcsán szerszámbeszerzési gyakorlatun-
kat is elkezdtük átalakítani. Kezdetben kereskedésekre, később pedig 
a szerszámgyártók magyarországi képviseleteire, közülük egyre na-
gyobb arányban a Walter Hungaria Kft.-re támaszkodtunk. Elsősorban 
azért, mert már nemcsak szerszámokra volt szükségünk, hanem az 
adott gépekhez és műveletekhez optimális szerszámok kiválasztásá-
ra, sőt komplett technológiák kialakítására is. Azt tapasztaltuk ugyan-
is, hogy akkor, amikor kizárólag saját magunk hajtottuk végre a tech-
nologizálást és a szerszámozást, a darabra eső szerszámköltségünk 
nem egyszer ötszörösére-hatszorosára növekedett, ami hosszabb tá-
von, főként a szériagyártás esetében gyengítette volna versenyképes-
ségünket és nyereségességünket. Korábban is tisztában voltunk azzal, 
hogy a megmunkálásnál minden másodperc és minden cent számít, 
ám a szerszámok teljesítményének és éltartamának, illetve a kettő 
optimális egyensúlyának a kérdése csak elsőkörös autóipari beszállí-
tóvá válásunk után vált kritikussá, de akkor szinte azonnal. Elkezdtük 
figyelni és nagyon pontosan adminisztrálni a szerszámhasználatot és 
szerszámcseréket, az adatokat pedig kielemeztük, és a továbbiakban 
a beszerzési döntéseinknél már ezeket az adatokat és tapasztalato-
kat is figyelembe vettük – hangsúlyozta Andreas Koch.

valódi partnErSég

– öt évvel ezelőtt vettem fel a kapcsolatot partnerünkkel. 
A Jako fémárugyár Kft. éppen akkor gyártott egy rozsdamentes acél 
alkatrészt, amely termékben volt egy mélyfúrási folyamat. Ezt a mun-
kát már Titex fúróval végezték, de ekkor még nem volt kapcsolat a két 
cég között. Ez a 20D-s fúró, amellyel mintegy 20 000 rozsdamentes 
acél alkatrész furatait tudták kimunkálni, remekül teljesített. A szer-
szám bebizonyította, hogy a szerszámok kiválasztásánál a hangsúly-
nak a teljesítményen és az éltartamon kell lennie. Természetesen az 
ár sem mellékes tényező, és ebben is versenyképesek tudtunk lenni, 
de mindig a teljes költségszerkezetet érdemes vizsgálni a megtérü-
lés szempontjából – mondta lászló róbert, a Walter Hungaria Kft. 
területi képviselője és szaktanácsadója. Hozzátette: a kezdeti együtt-
működés az elmúlt évek során valódi partnerséggé fejlődött, és alkat-
részrajzok alapján a Walter-csapat már rendszeresen komplett tech-
nológiák kialakítását magában foglaló projekteket valósít meg a Jako  
fémárugyár Kft.-nél, amely ezeknek köszönhetően jellemzően 10 és 
40 százalék közötti időmegtakarítást ér el a megmunkálási folyama-
tok során.

nyitottak az újra

– Baden-württembergiként természetesen ismerős volt 
számunka a tübingeni Walter szerszámgyártó vállalat, sőt már azt 
megelőzően is vásároltunk Walter-szerszámokat, hogy a magyaror-
szági képviselettel kialakítottuk volna a számunkra nagyon hasznos 
együttműködést. Azt természetesnek vettük, hogy a Waltertől minő-
ségi szerszámokat kapunk, az általuk nyújtott szolgáltatás azonban 
még minket is meglepett, méghozzá pozitív értelemben. Más szer-
számbeszállítókkal is dolgozunk, de egyértelműen a Walter Hungaria ‡ 

_1  Andreas Koch ügyvezető igazgató (balra) 
és lászló róbert területi képviselő

_2  16 000 m2 termelőterületen elsősorban  
forgácsolt autóipari alkatrészeket állítanak elő

_1

_2
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  andreas kocH:  
» a tecHnolóGIa és a Humán Háttér

Hatékony Fejlesztésére Van szükséG. «

_3 Mára a Walter lett a legnagyobb szerszámbeszállítójuk

lászló róBert

területi képviselő, szaktanácsadó
robert.laszlo@walter-tools.com

www.walter-tools.com

_3

Kft.-től kapjuk a legrészletesebben kidolgozott ajánlatokat és tech-
nológiai javaslatokat. A precizitásnak pedig azért van nagy jelentő-
sége, mert egy több millió alkatrész gyártására adott ajánlatunknál 
nem mindegy, hogy a ciklusidő vagy a darabra eső szerszámköltség 
kalkulációja mennyire pontos. Plusz-mínusz néhány másodperc vagy 
eurócent eltérésen múlhat, hogy szükséges-e két-három újabb szer-
számgép beszerzése, vagy az erre fordítandó összeget más irányú 
fejlesztésre fordíthatjuk. nemcsak új projektek előkészítésekor ka-
punk hathatós segítséget a Walter-csapattól, hanem futó folyama-
tok optimalizálásánál is. nem múlik el hét, hogy robi ne keresne fel 
bennünket, és ezek nem udvariassági látogatások. vagy új tesztszer-
számot hoz, vagy mi mutatunk rá egy olyan műveletre, amellyel elé-
gedetlenek vagyunk. Éppen a közelmúltban egy alkatrész megmunká-
lásának 79 másodperces ciklusideje kapcsán kértük ki a véleményét 
arról, lehetne-e rövidebb. Első „ránézésre” úgy látta, elérhető az 56-58 
másodperces eredmény. A Walter Hungaria Kft.-nél rövid időn belül 
kidolgozták számunkra a megoldást, és valóban sikerült elérni a je-
lentős ciklusidő-csökkentést. Mi ezt nevezzük szolgáltatásnak, mert 
gyors, gyakorlatias, és olyan többletet ad hozzá a tevékenységünkhöz, 
amelynek nagy szerepe van abban, hogy sikeresen nyerünk el meg-
bízásokat. nem véletlen, hogy napjainkra a Walter lett a legnagyobb 
szerszámbeszállítónk – fogalmazott az ügyvezető.

– Szakmailag és emberileg is nagyon nyitott közösségre 
találtam a Jako fémárugyár Kft.-nél, és ez nem azért fontos, mert 
jól el tudunk beszélgetni egy finom kávé mellett, hanem azért, mert 
fogékonyak a termelési hatékonyságuk növelését célzó javaslataink-
ra, és készek az új technológiai megoldások kipróbálására. Ez termé-
szetesen nem „hobbi” teszteléseket jelent, hanem mindig konkrét 
műveletek esetében kívánjuk fokozni a teljesítményt, csökkenteni 
a ciklusidőt és a darabra eső költséget. A megoldás eredményét pedig 
közösen mérjük vissza, illetve jegyzőkönyvezzük. A hatékonyságnöve-
lés mellett – szintén visszamérhető módon – partnerünk forgácsoló 
szakmunkásainak és technológusainak tudásfejlesztésében is támo-
gatást nyújtunk – mondta lászló róbert.

apróSágokon múlik a SikEr

– Amikor arról van szó, hogy egyetlen megmunkálási műve-
letnél sikerült néhány másodpercet nyernünk, vagy egy gépkezelő kol-
légánk új ismerettel bővítette szerszámtechnikai tudását, látszólag 
csak egy apró lépést tettünk, de voltaképpen az ilyen apró lépések-
kel lehet eljutni ahhoz, amit nyugat-Európában látunk: a svájci vagy 
a német cégek a kelet-európainál jelentősen magasabb bérszínvo-
nal, illetve működési költségek mellett is versenyképesen, néha akár 
versenyképesebben is tudnak gyártani. Ezt többek között úgy képe-
sek elérni, hogy gyakran egyetlen munkatárs kezel öt szerszámgé-
pet, míg Kelet-Közép-Európában még mindig jellemző az egy ember 
egy gép, vagy jobb esetben egy ember két gép arány. Ahhoz, hogy  
Magyarország mint termelési hely a jövőben is versenyképes maradjon, 
a technológia és a humán háttér hatékony fejlesztésére van szükség. 
Ehhez a beszállítók képességei is nagyban hozzájárulhatnak, ezért 
dolgozunk olyan partnerekkel, akik megfelelően képesek minket tá-
mogatni termelési és üzleti céljaink elérésében – hívta fel a figyelmet  
Andreas Koch. 
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_1  Sáfrány András (balra), Magda Tamás, 
Csizmeg zoltán és Huszár Attila a csákberényi üzemben

_1

» A CSáKBErÉnyI HUSzár KfT. 
25 Év AlATT KISEBB lÉPÉSEKBEn, DE rEnDKívül 
TUDAToSAn ÉPíTETTE KI KorSzErű 
gyárTáSI InfrASTrUKTúráJáT, AMEly 
TöBBEK KözöTT ExTrA nAgy MÉrETű 
AlKATrÉSzEK PrECízIóS MEgMUnKáláSárA 
IS AlKAlMAS. «

TűT vAgy rEPülŐT
 röVId HatárIdőVel

– főállásom mellett egy kollégámmal együtt vágtam bele 
a vállalkozási tevékenységbe 1990-ben. Kezdetben „gmk-ztunk” egy 
a helyi termelőszövetkezettől bérelt épületben, majd 1995-től teljes 
állású vállalkozóként dolgoztunk. Később egy betéti társaság keretein 
belül folytattam a munkát, 2007-től pedig családi kft.-ként működünk. 
Saját tulajdonú telkünkön 1997-ben építettük fel üzemcsarnokunkat, 
amelyet 2004-ben, majd 2008-ban is bővítettünk. Elsősorban egye-
di fém alkatrészeket gyártunk, ami akár ténylegesen egyetlen darab 
előállítását is jelentheti, de ugyanúgy jellemzőek a kisebb és közepes 
szériák is. gyártási tevékenységünket esztergálási és marási szek-
cióra osztottuk. Mindkét területen nagy pontosságú, prémiumkate-
góriás berendezésekkel dolgozunk, köztük olyan szerszámgépekkel is, 
amelyek befoglaló mérete 2200 mm × 2250 mm, így ebben a méret-
tartományban a szerszámlapok és gépalkatrészek gyártása mellett 
komplex 3D-s megmunkálásra is képesek vagyunk. Emellett – saját 
mérnökcsapatunkra támaszkodva – ipari automatizálásban haszná-
latos leszorító- és megfogórendszerek, egyedi célgépek tervezését,  
illetve teljes körű kivitelezését is vállaljuk – mondta Huszár Attila, 
a cég tulajdonos-ügyvezetője. ‡

meGHatározó a Walter-
termékek aránya
» szerző: szabó márton
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kidErült, hogy mEgéri

– Ahogy korábban, úgy a jövőben is a kisebb lépésekben tör-
ténő, de tudatos fejlesztések útját járjuk, ezért előbb mindig a telje-
sítményoptimalizálás van terítéken, és csak akkor döntünk újabb be-
ruházásról, ha már egyértelművé válik: belátható időn belül elérkezünk 
a kapacitásunk határaihoz. A hatékonyság növelését minden területen 
szem előtt tartjuk a beszerzéstől a munkaszervezésen át a megmun-
kálási folyamatokig. Elsősorban a piaci igények nyomása kényszerített 
minket arra, hogy ne csak jó áron és a lehető legnagyobb precizitással 

dolgozzunk, hanem a rövid határidejű feladatokat is képesek legyünk 
teljesíteni. Egy szállóigét idézve tréfásan azt szoktuk mondani az ügy-
feleknek, hogy a „tűtől a repülőgépig” szinte bármit le tudunk gyárta-
ni. A tűt még aznap, a repülőgépet pedig öthetes átfutási idővel. Az 
azonban már nem tréfadolog, hogy a megbízói igények – kiváltkép-
pen az autóiparban – gyökeresen átalakultak az elmúlt évtized során: 
szinte már a „repülőgépet”, azaz a komplex alkatrészeket is aznapra 
vagy másnapra kérik. Mit tehet ilyenkor a beszállító? Jellemzően igent 
mond, és igyekszik olyan gyártási rendszert kiépíteni, amely alkalmas 
a vevői elvárások kielégítésére. 

Mi is ezt tettük, és bár nem gyártunk repülőgépet, terme-
lésirányításunkat digitális alapokra helyeztük, így az rugalmassá és 
átlátható vált, ezáltal gyorsan tudunk reagálni az ügyfelek igényeire, 
gyakran még akkor is, ha az eredetileg meghatározott dátumnál ko-
rábbra kérik az alkatrészek készre gyártását. Saját fejlesztésű ter-
melésirányítási rendszerünkből percre pontos információkat tudunk 
adni az ügyfeleknek arról, hogy rendelésük gyártási folyamata milyen 
fázisban van – jegyezte meg Csizmeg zoltán, a Huszár Kft. üzemveze-
tője. A szakember hozzátette: a hatékonyság csak bizonyos határokig 
növelhető adminisztratív és vállalatirányítási módszerekkel, technoló-
giai területen azonban szinte végtelenek a lehetőségek. – Ezt többek 
között a Walter Hungaria Kft.-vel 2012-ben indult együttműködésünk 
során tapasztalatuk meg. A német szerszámgyártó hazai képvise-
letével egy ügyfelünk „hozott össze” minket. Megbízónktól egy már 
folyamatban lévő megmunkálási feladatot vettünk át, és észszerűnek 
láttuk a komplett technológia adoptálását, beleértve a Walter-szer-
számokat, amelyek árát eleinte túlzónak tartottuk. nagyságrendileg 
duplája volt a korábban használt szerszámokénak, de máris másként 
tekintettük az ár-érték arányra akkor, amikor kiderült, hogy egyetlen 
Walter-szerszámmal – azonos gép- és megmunkálási paraméterek 
mellett – esetenként négyszer-ötször annyi alkatrészt gyárthatunk, 
mint azt megelőzően.

nEm maradnak magukra

– Kapcsolatunk a Walter Hungária Kft.-vel az elmúlt évek 
során folyamatosan fejlődött, és mára mind az esztergálási terüle-
ten, mind pedig a marási szegmensben meghatározóvá vált a Wal-
ter-termékek aránya. Ezzel a beszerzési és szerszámmenedzs-
ment-folyamataink egyszerűsödtek, de természetesen nem ezért 
választottuk a Walter-szerszámokat, hanem a minőségi és techno-
lógiai tényezők miatt. Több mint húszféle fém alapanyaggal, köztük 
általános és speciális – így például saválló vagy rozsdamentes – acél-, 

_2

_3

_2  Doosan Puma 3100 xly CnC-eszterga,  
maximális megmunkálási méret 2125 mm × 550 mm

_3  H22T portálmarógép, maximálás megmunkálási  
méret 2200 mm × 2250 mm × 800 mm

_4  A szerszámkiválasztásban értékes segítséget ad a Walter
_5  Egy legyártott munkadarab: keverőlapát
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illetve alumíniumötvözetekkel dolgozunk. A Walter szerszám-, illetve 
lapkatermékcsaládjain belül pedig jellemzően elérhetők a különféle 
alapanyagokra fejlesztett variánsok, amelyek közül mindig megtalál-
juk a megfelelő bevonattal ellátott vagy az adott művelethez optimális 
forgácstörővel kialakított változatot. A szerszámok kiválasztásában 
pedig soha nem maradunk magunkra, és ez főként akkor előny, amikor 
egy „SoS” ügyféligény miatt nagyon rövid határidővel kell elindítanunk 
egy gyártási folyamatot, és teljesen új, számunkra még ismertetlen 
szerszámra van szükségünk. Ilyenkor a Walter-csapat azonnal a se-
gítségünkre siet. Ezt szó szerint kell érteni, mert még aznap, de legké-
sőbb másnap „fizikailag” is elérhetővé válnak, és akár a rendelkezésre 
álló egy hét alatt is képesek elvégezni a szükséges szerszámteszteket 
vagy egy egyszerűbb technologizálási, szerszámozási feladatot, mert 
egyre gyakrabban erre is igényt tartunk. Támogatásuk akkor is na-
gyon hasznos, ha megbízónk csak a gyártandó alkatrész funkcióját 
tudja, de a leginkább alkalmas alapanyagot nekünk kell „felkutatni”, 
nemegyszer az ügyfél saját szakterületének mélységeibe is beleás-
va magunkat. Ilyen esetekben is szorosan együtt dolgozunk a Walter 
szakembereivel a megmunkálhatósági, illetve szerszámtechnikai kér-
dések kapcsán – hangsúlyozta Csizmeg zoltán.

– Mi pedig éppen abban vagyunk erősek, hogy nemcsak 
szerszámokat értékesítünk, hanem folyamatosan igyekszünk fej-
leszteni felhasználóink szerszámtechnikai képességeit. Mivel rend-
kívül széles körűek az alkalmazási tapasztalataink, partnereinknek 
olyan új utakat, vagyis technológiai megoldásokat is tudunk javasol-
ni, amelyeket a kitaposott ösvényen járva esetleg önmaguktól nem 
vennének észre. A látogatások során mindig igyekszem rámutatni 
azokra a folyamatokra és műveletekre, amelyeknél az addig alkal-
mazottnál már hatékonyabb szerszám, illetve technológia is „bevet-
hető”. Az újdonságokra a kiváló szakemberekkel rendelkező Huszár 
Kft. rendkívül nyitott. Jó példa erre, hogy az elsők között kezdték 
el alkalmazni M4000-es szerszámcsaládunkat, és sikeresen vezet-
tük be a csákberényi üzemben a TC115, valamint a TC216 gazdaságos 
és univerzális menetfúró termékcsaládot is, de számos más termék 
esetében is az úttörő felhasználók közé tartoznak Magyarországon – 
mondta Magda Tamás, a Walter Hungaria Kft. műszaki tanácsadója 
és területi képviselője.

amikor mindEn rEndbEn

– A Walterrel kialakult kapcsolat komoly érték számunkra. 
rendszeresen olvassuk híreiket, információs kiadványaikat, és részt 
veszünk szakmai rendezvényeiken, amelyeken egyrészt bőséges 

tudásmuníciót kapunk, másrészt hozzánk hasonló vállalkozásokkal 
találkozunk, így „szakmaközi” kapcsolatokat is építhetünk. Szer-
számbeszállítóink körében sajnos csak a Walter részéről érzékeljük 
ezt a törődést, amelynek minősége és emberi vetülete érezhetően 
független attól, hogy – kisvállalkozás lévén – biztosan nem tartozunk 
legnagyobb ügyfelei közé. Amikor látom, hogy irodám ablaka elől kigör-
dül a Walter-cégautó, és a srácok beköszönnek, biztos lehetek benne, 
hogy ismét egy kis lépést tettünk előre, és az üzemben szerszámtech-
nikai fronton minden rendben. Ez jó és megnyugtató érzés – foglalta 
össze tapasztalatait Huszár Attila. 

maGda tamás

területi képviselő, szaktanácsadó
tamas.magda@walter-tools.com

www.walter-tools.com

_5
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Minden esetben mérlegelni kell, hogy nagy teljesítményű, 
hosszú éltartamot kínáló, vagy kisebb teljesítményű, de alacsonyabb 
beszerzési értékű szerszámot érdemes rendszerbe állítani úgy, hogy 
az olcsóság ne menjen a minőség rovására. nagy értékű munkada-
rabok forgácsolása kis darabszámban is a lehető legigényesebb szer-
számot követeli – egy esetleges szerszámtörés vagy túl gyors kopás 
következménye drága selejt lehet. Szem előtt tartva a különböző 
igényeket, a Walter három szinten kínálja a forgácsolószerszámait 
a felhasználóknak: a Supreme, az Advance és a Perform termékvonal 
választékában.

kiSSzériáS gyártáShoz: pErform

A Perform termékvonal fúrói, menetfúrói és marói azon 
felhasználóink igényeit elégítik ki maximálisan, akik gyártási kö-
rülményeik alapján nem használhatják ki a csúcsteljesítményű 
forgácsolótechnológiák előnyeit. lehet korlát egy szerszámgép telje-
sítménye vagy alacsony orsófordulatszáma; ilyen esetekben nem lehet 
a szerszám nyújtotta lehetőségeket kiaknázni, és nem feltétlen térül 
meg a legújabb, legdrágább technológiák, bevonatok alkalmazása. 

teljesítmény
 IgÉnyEKrE HAngolvA

» nInCS KÉT EgyforMA TErMElŐ CÉg. 
A MEgMUnKálT AnyAgoK – Hogy JEllEMzŐEn 
ACÉlT, önTöTTvASAT vAgy HŐálló 
SzUPEröTvözETEKET forgáCSolnAK, 
vAgy AKár nAPonTA TöBBfÉlÉT vEgyESEn –, 
Az AzonoS AlKATrÉSzEK gyárTáSI 
DArABSzáMA – KIS, KözEPES vAgy 
nAgy DArABSzáMú SzÉrIáK forgáCSoláSA – 
MáS ÉS MáS fElTÉTElEKET TáMASzT 
A fElHASználT SzErSzáMoKKAl SzEMBEn. «

teGyük rend(szer)Be! – 
suPreme, adVance és PerForm lIne

_1

_1 DC150 Perform keményfém fúrók családja
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Sok esetben a szerszámok éltartama sem lényeges szempont, egyedi 
gyártással, kis darabszámokkal és/vagy változatos anyagminőségekkel 
dolgozó partnereinknél képtelenség egzaktul gyártott darabszámot 
vagy éltartamutat figyelni a szerszám elhasználódásáig, előfordulhat, 
hogy egy fúró 8-10 furat elkészítése után visszakerül a dobozába, 
és csak napok, esetleg hetek múlva kell ismételten munkára fogni. 
fontosabb szempont a szerszámok beszerzésénél ebben az esetben 
az, hogy univerzálisan, a lehető legtöbb anyagban felhasználhatók le-
gyenek, hiszen ma például korrózióálló acélban kell tíz menetet fúr-
ni, de lehet, hogy holnap ugyanazzal a szerszámmal öntvénybe vagy 
akár alumíniumba huszat – követelmény az elkészült menet minősége 
és nem a darabszáma, és nem a rövidebb megmunkálási idő, hanem 
a hiba nélkül elkészült, minőségi alkatrészek. 

Célzottan ilyen jellegű munkákkal foglalkozó partnereinknek 
készültek a Perform vonal termékei. Minőségük a már megszokott 
Walter-minőség, széles alkalmazási területen vethetők be, és high-
tech termékeinkkel összehasonlítva alacsonyabb árszínvonalat képvi-
selnek, ily módon igazodva a kisszériás gyártás igényeihez. A termék-
vonal családtagjai a DC150 tömör keményfém fúró, a TC115 és TC216 
menetfúró, illetve az MC232 tömör keményfém maró.

Egy lépéSSEl fEljEbb: advancE

Arany középutat keres a költséghatékony gyártás és a hosszú 
éltartamok között? Ha közepes sorozatnagyságok fordulnak elő leg-
inkább a termelésben, már felmerül az igény olyan forgácsolószerszá-
mok használata iránt, amelyek magasabb éltartamokkal rendelkez-
nek, és technológiai jellemzőik lehetővé teszik kedvezőbb forgácsolási 
paraméterek alkalmazását, ezzel csökkentve a sorozatokra fordított 
megmunkálási időt. A termékcsalád a tömör keményfém marók te-
rületén vonul fel egy igen széles palettával. Sarkos és sarokrádiuszos, 
különböző hosszkivitelű és kialakítású, változatos élszámú és spirál-
szögű marók, gömbvégű szerszámok és különböző szögű letörőmarók, 
fúró horonymarók találhatók meg a sorozatban: összesen több  
mint 500 termék. 

Az Advance termékvonal alá tartozik az MC251 jelölésű maró 
is rozsdamentes anyagok megmunkálására optimalizált geometriá-
val, váltakozó spirálszöggel és belső hűtés nélkül. Az Advance szer-
számokat teljesítményük és árszínvonaluk is a Perform termékvonal 
fölé emeli, de azokban az esetekben, amikor mérhető a teljesítmény, 
kimutatható költséghatékonyságot biztosítanak a gyártó cégeknek.

cSúcSra járatva: SuprEmE

A tereprali világában emberek és gép alkotta hármasok száll-
nak újra és újra harcba egymással a csapatgyőzelemért. A sofőr rutin-
ja, gyorsasága, reakciókészsége, a navigátor felkészültsége, figyelme 
döntő fontosságú a célba érkezéshez. Mindez azonban kevés, mikor 
a tizedmásodpercekért folyik a küzdelem: szükség van egy megbíz-
ható és gyors, fejlett technológiát képviselő versenyautóra. A motor, 

a váltó, a futómű – a fémforgácsolás szemszögéből a szerszámanyag, 
a geometria és a bevonat. Mint a motorsportban, verseny folyik a for-
gácsoló gyártócégek között is az időért: minél rövidebb idő alatt ké-
szül el a gyártósoron, gépeken egy munkadarab vagy széria, annál több 
munkát vállalhat be és számlázhat ki a cég, biztosítva ezzel a verseny-
képességét, növelve a nyereséget, alapot teremtve a további fejlesz-
téseknek, és nem utolsósorban bebiztosítja az ott dolgozók jövőjét is. 

Csúcsra járatni viszont csak olyan szerszámot lehet, amely 
képes elviselni a megnövelt forgácsolási paramétereket – és nemcsak 
rövid ideig, vagy bizonytalan, ingadozó éltartamot hozva. Ennek érde-
kében a Supreme termékvonal szerszámai, legyen szó fúró-, maró- 
vagy menetszerszámról, egy szűkebb alkalmazási területen képesek 
a lehető legnagyobb teljesítményre – például az MC341 Supreme tö-
mör keményfém maró acélok marásakor, a DC170 Supreme fúró acél 
és öntvény fúrásakor vagy a TC142 menetfúró akkor, ha rozsdamen-
tes acél menetfúrásáról van szó. Mivel a különböző anyagok eltérő 
élgeometriák vagy bevonatok alkalmazásával forgácsolhatók a legha-
tékonyabban, az univerzális felhasználású szerszámok nem képesek 
akkora teljesítmény leadására, mint a célzottan optimalizált társaik. 
A fejlesztés folyamatosan dolgozik azon, hogy a legújabb szerszámok 
makro- és mikrogeometriái, felületkezelése lehetővé tegye a legma-
gasabb forgácsolási paraméterek alkalmazását, minimalizálva az al-
katrészekre jutó megmunkálási időt. Emellett fontos, hogy a szerszám 
a lehető legjobb éltartamot realizálja folyamatbiztosan, akár több 
százezer darabos sorozatok megmunkálásakor is. A Supreme line ter-
mékei képviselik a Walter által piacra bocsátott technológia csúcsát, 
olyan szerszámozást biztosítva a nagy szériákkal dolgozó cégeknek, 
amelynek segítségével könnyedén megtarthatja – vagy éppen meg-
szerezheti – előnyét a szoros piaci versengésben. 

  dc170 supreme fúró  
  acél és öntvény  
  fúrásához  

  tc142 supreme menetfúró  

Pusztay GáBor

műszaki tréner
gabor.pusztay@walter-tools.com

www.walter-tools.com
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PrototíPusGyártással
 BŐvülT A MUlTIPly

» Egy AlKATrÉSz gyárTáSBA IllESzTÉSÉHEz 
SzáMoS ESzKöz SzüKSÉgES: SzErSzáMoK, KÉSzülÉKEK, 
gÉPEK, nC-ProgrAMoK, TECHnológIA 
ÉS A lEgfonToSABB, A TUDáSBázIS ÉS TAPASzTAlAT, 
AMEllyEl MInDEzEK öSSzEHAngolHATóK. 
A TElJES ProJEKTET SoKSzor nEHÉz MÉg áTláTnI IS, 
nEM Hogy KÉzBEn TArTAnI, KoMoly fElADAT ElÉ 
állíTvA EzzEl A gyárTáSBAn Dolgozó MÉrnöKöKET. «

Ezt az igényt felismerve indította el Magyarországon  
a Walter a Multiply szolgáltatásait, amelyeket most prototípusgyártási 
szolgáltatással is tovább bővít. Ennek apropóján a Walter Hungária Kft. 
ügyvezetőjével, Soós Andrással és a magyarországi Multiply-projektek 
felelősével, Erlitz Szabolcs mérnökségvezetővel beszélgettünk.

mIként kaPcsolódIk a PrototíPusGyártás 
a szerszámozásHoz?

erlitz szabolcs: A prototípusgyártás fő célja, hogy a ter-
vezők az elkészült alkatrészeken elvégzett mérések, tesztek alapján 
optimalizálják az alkatrészeket. Ennek során már a gyártás előkészí-
tése is elkezdődik. A prototípusgyártás folyamatában rendkívül sok és 
különböző területen tevékenykedő szakember vesz részt egyszerre. 
A szerszámtervezés, a gyártástervezés szakemberei szinte a tervezési 
állapot kezdetétől bekapcsolódnak a folyamatokba, és párhuzamosan 
folyik a termék- és a gyártástervezés.

soós andrás: A Walter felismerte, hogy ügyfeleinek olyan 
partnerre van szükségük, aki már a prototípusgyártás fázisában meg-
felelő minőségben, felkészülten és megbízhatóan tudja őket támogat-
ni. Mindemellett a teljes gyártási know-how kifejlesztésével és adap-
tálásával elősegíti a szériagyártás megvalósítását. A Walter Hungária 
új szolgáltatásával ebben is segítséget tud nyújtani.

A Walter több technológiai központtal is rendelkezik, többek 
között németországban, olaszországban, de az Egyesült államokban 
is. Ezekben a technológiai központokban az ügyfeleink kérésére szer-
számteszteket, technológiai teszteket is végzünk, modern gépparkon. 
A technológiai központok az ügyfeleknek végzett teszteken felül ok-
tatási célokat is szolgálnak. A magyar ügyfelek ilyen jellegű igényeit 
a németországi technológiai központ szolgálja ki.

mIt jelent a multIPly szolGáltatások köre, 
és HoGyan IlleszkedIk a PrototíPusGyártás a Walter 
teVékenyséGéBe?

e. sz.: A Multiply név alatt több szolgáltatás is megtalálha-
tó, többek között logisztikával, prototípusgyártással, termelésüte-
mezéssel, technológiakidolgozással, programozással, de még hulla-
dékkezeléssel kapcsolatos is. Egyetlen szolgáltatótól szerezhetik be 
ügyfeleink a teljes gyártáshoz szükséges erőforrásokat, ami – nem is 
kell hangsúlyozni – jelentős könnyebbséget jelent egy több forrásból 
összehangolt gyártási környezethez képest.

A prototípusgyártási szolgáltatás mellett a szériagyártás ki-
alakítása is fontos szolgáltatás. Ide tartozik a készülékezés, a techno-
lógia, a forgácsolási paraméterek beállítása, az nC-program-készítés. 
Ezeknek a folyamatoknak a kidolgozása Magyarországon történik, 
a Walter Hungária munkatársai alakítják ki a szükséges technológiá-
kat, lépéseket. Ilyen esetekben – és ezt nagyon fontos hangsúlyozni – 
partnerünk garanciát kap arra, hogy a kidolgozott technológia a saját 
gyártási környezetében működni fog.

kulcsrakész meGoldások
a Walter HunGárIától

tényEk éS Előnyök
kritikus műveletek tesztelése • prototípusgyártás •
nullszériagyártás • komplett megmunkálási  
folyamat, beleértve a cnc-programozást • készülék 
tesztelése • termékoptimalizálás • 
szerszámtesztelés • teszt dokumentálása

  Prototípusgyártás  
  a Walter technológiai  

  központjában  
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s. a.: Azt a terhet szeretnénk levenni az ügyfél válláról, hogy 
problémák felmerülésekor neki kelljen minden egyes beszállítójával 
külön-külön megoldást keresnie, ehelyett egy kézből, egy forrásból 
juthat hozzá minden szükséges összetevőhöz. új időszámítás kezdő-
dött a Walter Hungária életében, hiszen az eddig megszokott szolgál-
tatások teljes projektkezeléssel bővültek ki.

a maGyar PIacon mIlyen IGény mutatkozIk a multIPly 
PrototíPusGyártásI szolGáltatás Iránt?

e. sz.: A prototípusgyártás eddig is része volt a protfóliónak, 
de Magyarországon a kereslet csak az utóbbi időben mutatkozott rá. 
A legnagyobb problémát eddig a németországi központ közreműködé-
se miatti időveszteség, illetve az árérzékenység jelentette. Pontosan 
ezért indítottuk el a hazai alapokra támaszkodó prototípusgyártási 
szolgáltatásunkat, hogy minél szélesebb körben, gyorsan és verseny-
képes áron legyen elérhető és hozzáférhető a hazai ügyfeleknek.

s. a.: Érthető módon sokan nem szeretnék kiadni a proto-
típusgyártást a kezükből, hiszen ez alatt szerzik meg azt a tudásala-
pot, amely alapján később a sorozatgyártást ki lehet alakítani. Akik 
elsősorban érdekeltek ebben a szolgáltatásban, azok a kapacitáshi-
ánnyal – akár szakember- vagy géphiánnyal – küzdő, szériagyártást  
végző cégek.

A magyar piacra egyébként is jellemző árérzékenység tovább-
ra is fennáll, amelyre nekünk is kész válasszal kell rendelkeznünk. Mi 
a Walternél azt valljuk, hogy partnereinknek komplett szolgáltatás-
csomagot kell nyújtanunk. A Multiply is ennek a szemléletnek köszön-
hetően jött létre.

mIkortól érHető el a maGyar PIacon a multIPly 
és ezen Belül a PrototíPusGyártásI szolGáltatás?

e. sz.: A Multiply szolgáltatás egyes elemei már a 2000-es 
évek végétől érhetők el, akkor még németországi partnerekkel. A né-
met Walter-központban felismerték, hogy ahhoz, hogy az ügyfelek 
igényeinek maradéktalanul megfeleljenek, helyi, könnyen elérhető 
beszállítókra kell támaszkodniuk. Az anyacég alapkoncepciója volt, 
hogy a Multiply rendszer felépítése után az egyes leányvállalatoknak 
a know-how-t átadja, hogy azt a helyi igényekre adaptálva a lehető 
leghatékonyabb szolgáltatáscsomagot nyújtsa. Mára a Walter Hungá-
ria is kialakította az országos, lokális beszállítói körét, legyen szó akár 
készülékezési, akár prototípusgyártási tevékenységről.

a szolGáltatáscsomaG BeVezetését köVetően mI az, amI 
IGazán meGkülönBöztetI a Waltert a VersenytársaItól?

s. a.: Jó minőségű, jól teljesítő, éltartós szerszámot nagyon 
sokan tudnak gyártani. Azon felül, hogy jó szerszámot adunk, igyek-
szünk átadni a használatához szükséges tudást is, hogy ügyfeleink 
optimális gyártást érhessenek el velük. Ehhez nagyon komoly szak-
ismeretre és sokéves tapasztalatra van szükség, amellyel a Walter 
Hungária szakemberei rendelkeznek. 

erlItz szaBolcs

szabolcs.erlitz@walter-tools.com
www.walter-tools.com
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A cég rendkívüli gyártási kapacitással rendelkezik, havonta 
készül el 30 ezer CnC-vezérlő, 250 ezer szervohajtás, ötezer ipari ro-
bot és ugyanennyi szerszámgép. Mégsem ez a leglenyűgözőbb ismérve 
a fAnUC fuji-hegy lábánál lévő gyárának: az üzemben minimális em-
beri közreműködéssel kétezer fAnUC ipari robot dolgozik éjjel-nappal, 
rendületlenül gyártva a cég termékeit. 

A fAnUC valamennyi gyártófolyamatot képes automatizálni, 
legyen szó a repülőgépiparról, az élelmiszeriparról, a fémiparról vagy 
éppen az orvosi vagy elektronikai iparról. Ha alaposan körülnézünk, 
a környezetünkben biztosan találunk olyan késztermékeket, amelye-
ket a fAnUC által nyújtott megoldásokkal munkáltak meg, gyártottak 
le, vagy épp csomagoltak be. 

Európai, amerikai, ázsiai és afrikai irodái globális hálózatba 
szerveződtek, törekedve arra, hogy partnereivel mindig a helyi nyelven 
találhassa meg a közös hangot. Magyarországon egy ütőképes csapat 
segíti a gyártásautomatizálás mellett elkötelezett partnerek haté-
konyságának növelését, legyen szó értékesítési, műszaki, logisztikai 
vagy szerviztámogatásról. 

A hazai képviselet 2006-ban alakult, akkor még két különálló 
cégként végezve a szerviz- és az értékesítési tevékenységeket, főképp 
az ipari robotokra és CnC-vezérlésekre fókuszálva. A 2013-as össze-
olvadással a vállalat sokkal hatékonyabban tudja kiszolgálni partnerei 
igényeit, innentől már a fAnUC teljes termékportfólióját tekintve, gyor-
sabb reakcióidőt és magasabb ügyfél-elégedettséget eredményezve. 
A töretlen fejlődés lehetővé tette, hogy a korábban csupán néhány 
munkatársat számláló cég mára 28 fős szakembergárdát foglalkoz-
tatva jelentős szereplőjévé váljon a hazai ipari automatizálásnak. 

TörETlEn 
 A Fejlődés
» A JAPán KözPonTú fAnUC MA vIlágSzErTE vEzETŐ gyárTónAK SzáMíT 
A gyárTáSAUToMATIzáláS TErülETÉn: Az EgÉSz vIlágon TöBB MInT 3 MIllIó CnC-rEnDSzErE 
ÉS 400 EzEr IPArI roBoTJA üzEMEl, MIKözBEn foglAlKozTAToTTJAInAK SzáMA MEgHAlADJA 
Az öTEzrET. Az ElSŐ nUMErIKUS vEzÉrlÉSÉT 1956-BAn MUTATTA BE, AMElyET AzóTA IS TörETlEn 
lEnDülETTEl TöKÉlETESíT, ÉS KözPonTI ElEMÉT KÉPEzI A TöBBI fAnUC-fEJlESzTÉSnEK: 
Az IPArI roBoToKnAK, A SzErSzáMgÉPEKnEK, A HUzAlSzIKrA-forgáCSolóKnAK 
ÉS A fröCCSönTŐ gÉPEKnEK. «

BemutatkozIk
a Fanuc HunGary kFt.

_1

_2
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kálazi balázSt, a fanuc SzErSzámgép-
értékESÍtő mérnökét kérdEztük

HoGyan kezdődött az eGyüttműködés a Walter 
és a Fanuc között?

A két vállalat között régóta fennálló partneri kapcsolatot 
a fAnUC szerszámgépek Walter szerszámokkal történő ellátása 
alapozta meg, ami különösen a kiállításokra való felkészítéskor 
vált szorosabbá. A közelmúltban egyre több lehetőség nyílt a két 
vállalat közötti kapcsolat továbbfejlesztésére, ami távlatilag sok-
rétűbb együttműködésekre is alkalmat ad.

Idén VárHató-e a taValy szePtemBerI naGysIkerű
Fanuc-rendezVény Folytatása, 
és mely Partnerekkel találkozHatunk majd?

A 2015-ben új koncepció szerint megszervezett fAnUC 
InHouse Show 2016-ban is várni fogja az érdeklődőket. Szokás 
szerint két különböző fókusszal rendezzük meg az eseményt, az 
egyiken a műanyagiparra, a másikon pedig a fémiparra koncent-
rálva. Mindkét alkalmon olyan partnereket várunk majd társkiállí-
tóként, amelyek az adott iparágakban működnek, és tevékenysé-
gük elengedhetetlen a sikeres gyártásautomatizáláshoz. 

melyek lesznek a HázI kIállítások Fő témáI?
Terveink szerint a szeptember eleji kiállításon, a műanyagipari napokon az elektromos fröccsöntés téma köré szervezzük az 

aktivitásokat, és mutatjuk be termelés közben gépeinket. Ismét bemutatkozik a roboshot elektromos fröccsöntő gép, a robocut hu-
zalszikra-forgácsoló, valamint ipari robotjaink. A fémipari napokon a robodrill szerszámgép bemutatása fogja a főszerepet játszani, ahol 
a Walter szerszámok is nagy figyelmet fognak kapni, hiszen itt is „éles” termelés közben mutatkozik majd meg a gép tudása.

HoGyan zajlIk majd a közös munka?
Az új együttműködés sok lehetőséget rejt magában, ezek közül az egyik a fAnUC InHouse Show-n való közös munka. A Walter 

egy részről mint társkiállító jelenik meg a rendezvényen, így a látogatók első kézből kaphatnak tanácsot a különböző munkáik legyár-
tásához szükséges szerszámokról. Emellett terveink szerint partnerünk egy workshop keretében a fémipari napokat megelőző napon 
fogja tréningelni azokat a technikusokat, akik nap mint nap találkoznak a termékeikkel különböző megmunkálási feladatok kapcsán. 

melyek a Fanuc–Walter eGyüttműködés toVáBBI előnyeI? 
A fAnUC mindig törekedett arra, hogy olyan megmunkálási folyamatokat mutasson be a kiállításain, amelyek igazi kihívást 

jelentenek. Sokszor jelentett azonban problémát a rendkívül szoros határidők mellett a megfelelő megmunkálás kitalálása, a hozzá való 
szerszám beszerzése és kipróbálása, és ebben most számíthatunk a Walterre. Emellett szakmai támogatást is nyújt számunkra olyan 
vevői elvárások teljesítésében, amikor egy gép értékesítése egy sikeres tesztvágáson, tesztmegmunkáláson múlik. A Walterben egy 
rendkívül rugalmas és agilis partnert találtunk, igen tekintélyes szakmai hozzáértéssel, amely elengedhetetlen a számunkra.

mI az, amI kIemelI a Waltert a töBBI PIacI szerePlő közül?
A mi tapasztalatunk szerint a Walter sokat tesz annak érdekében, hogy megismerje partnercégeit, ezáltal a megmunkálási 

feladatukhoz legjobban illő terméket tudjon ajánlani nekik, akár napok alatt egyedi szerszámokat készítve, mert ez mind befolyással van 
a darabidőkre és végtermék-minőségre. Kiemelhető még az is, hogy a Walter a fAnUC-hoz hasonlóan felismerte vásárlóinak igényét, 
hogy minél inkább kulcsrakész megoldásokat kaphassanak. 

mI mélyítI toVáBB a két céG közöttI eGyüttműködést?
A Walter és a fAnUC együttműködésében az a szerencsés, hogy egy iparágban dolgozva egészítik ki egymás tevékenységeit, 

hiszen szerszámgép nem létezhetne szerszámok nélkül. Emellett a gyártásautomatizálás világában nagyon fontos a jó kapcsolati háló 
és a megbízható partnerek, hiszen egy komplett automatizált megoldáshoz tucatnyi különböző gyártót kell bevonni, hogy beletegyék az 
ő részüket is a projektbe.

soós andrás

ügyvezető
andras.soos@walter-tools.com

www.walter-tools.com

_1  A robodrill számos alkalmazási területen használható  
a prototípuskészítéstől a tömeggyártásig

_2  A robodrill páratlan minőséget és pontosságot nyújt  
kiváló teljesítmény mellett
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Tavasszal nyugodt lélekkel inthetünk agyőt a konditermi iz-
zadásnak, és vághatunk neki az ébredő természetnek. Se szeri, se 
száma a szabad ég alatt kis hazánkban is űzhető sportoknak. Egy-két 
kivételtől eltekintve – például vadvízi evezés, magashegyi túrázás – 
bármit kipróbálhatunk itthon is. Persze olykor jó móka a szomszéd-
ba vagy annál messzebb is zarándokolni sportunk kedvéért – mint az 
egyik megszólalónk beszámolójából is kiderül. De térjünk vissza, és 
kezdjük az egyik alapvető, ugyanakkor az egyik, ha nem a legegész-
ségesebb mozgással, a futással! Aki egyszer kipróbálta a terepfutást, 
aligha kívánkozik vissza az edzőtermi futógépre. Terepen máshogy jön 
a fáradtság. A futógép statikusságát felváltja a kanyargó ösvény és 
a hol emelkedő, hol ereszkedő domborzat változatossága, így – némi 
edzettséggel – akár egy tizen kilométeres táv is szinte elrepül. Az em-
ber kíváncsian várja, mi bukkan fel a következő kanyarban: egy szép 
kilátás, egy helyes kis tisztás, esetleg egy vadállat. Ha nem ódzkodunk 
a korai keléstől vagy a naplemente környéki futástól, egészen közelről 
figyelhetünk meg vaddisznókondákat, őzeket vagy erdei madarakat. 

Sokan szeretnek zenét hallgatni futás közben. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy az erdőben szinte alig egy-két futó dugja be a fülét, 
inkább figyeli a természet neszeit. Kedvcsinálóként, hogy télen se ad-
ják fel: amikor az ország reménytelenül szürkéllik a többnapos tejfel-
köd alatt, valami egészen földöntúli élmény egy ködből kilógó csúcsra 
felfutni, és onnan nézni a napkeltét. A futás költségkímélő, egy „alkat-
részére” azonban ne sajnáljuk a pénzt: a megfelelő futócipőre. legyen 
terep, gép, pálya, az alkalmatlan lábbeli csak a kedvünket szegi.

» MEgInT ElMúlT Egy TÉl ÉS úJrA ElJöTT A TAvASz. A KIKElET ÉvSzAKA MEgzSongATJA Az EMBEr 
MInDEn ÉrzÉKÉT; SzABADBA vágyIK, fElTölTŐDnE A TÉlI HónAPoK vÉlT vAgy vAlóS EgyHAngúSágáT KövETŐEn.
ADUnK nÉHány öTlETET, HogyAn BúJJon ElŐ A BArlAngBól. «

fölDön,
   vízEn,
lEvEgŐBEn

taVaszI Feltöltődés
a szaBadBan
» szerző: Vereckei andrás
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kErékpár bambuSzból

A futás és a kerékpározás szinte rokon sportok. Mindkettő 
leginkább lábmunka, bár máshogy terheli a lábat. Szakértők szerint 
utóbbi kímélőbb, akár idős korban is körbebringázhatjuk a velencei-
tavat. Persze nem tízszer, mint ahogy Drávay gábor teszi a „velencei-
tó tízszer” névre keresztelt, országúti kerékpáros teljesítménytúrán. 
A táv 280 kilométer 14 órás szintidővel. Az úgynevezett Balaton-kör 
nagyjából hasonló táv; az Alcoa-Köfém Kft. senior üzletági beszerző-
jének sikerült ezt is egy nap alatt abszolválnia. A nagyobb távolságok 
megtételének szabadsága az, ami kisgyermek kora óta a drótparipa 
nyergében tartja Drávay gábort, aki az egynapos teljesítmények mel-
lett számos többnapos országúti túrán is túl van. Az utóbbi években 
azonban a hegyi kerékpározás felé fordult. Bár Székesfehérvár nem 
kifejezetten hegyes vidék, környékén három domborúbb táj is talál-
ható. A Bakony keleti fele vagy a vértes, mind elérhetők napi túrákon. 

Ennél is közelebbi a velencei-hegység. Míg mielőtt bár-
ki elkezdene hümmögni, hogy az bizony csak dombság, vésse jól az 
eszébe gábor szavait: „Akik először járnak itt, meglepődnek, milyen 
nehéz emelkedők vannak”. Ha valaki, ő tudja: szilveszterkor sem rest 
feltekerni mindenre elszánt sporttársaival az egyik sziklához, hogy ott 
ünnepeljék az esztendőváltást. nem számít, hogy aznap fúj, fagy vagy 
havazik. Ahogy a többi téli napon sem – meséli gábor. Hegyi bringá-
jával szintén indul versenyeken; idén az osztrák Salzkammergut ré-
gióban nevez be egy 120 kilométeres, 4000 méter szintkülönbséggel 
fűszerezett megmérettetésbe. nem tudni, hogy saját tervezésű és 
gyártású kerékpárjával vág-e neki a távnak, de még ez is megeshet. 

Aki nem tudná, Drávay gábor bambuszból épít bringákat. 
A fémvázhoz szokott tudatunk számára szokatlannak tűnő bam-
buszbringa ötlete onnan jött, hogy „szerettem volna egyedi kerékpárt 
készíteni” – mondja gábor. ötletével mást is ösztönzött: ma már itt-
hon is többen foglalkoznak a fás szárú fűféle bringavázként történő 
hasznosításával. A lakkal több rétegben kezelt felületű és megfelelő 
anyagokkal precízen illesztett bambuszrudak meglepően időtállóak 
– világosít fel a mester. Az egyik saját maga számára összeszerelt 
géppel több versenyen és mintegy 8 ezer letekert kilométeren is túl 
van. „Ezeknek a gépeknek remek a rezgéscsillapítása, de kellően 
merevek is a hatékony hajtáshoz” – számol be tapasztalatairól. Ed-
dig négy bambuszbicaj hagyta el a műhelyét – mindössze. A helyzet 
az, hogy a minimum 100 munkaóra során gondos kézimunkával ösz-
szeszerelt gépek árfekvése bekorlátozza a megrendelők számát, kis 
szériás marad a termék. Az organikus alapanyag mellett fémből is épít 
kerékpárt; egy tandemet, amellyel 6, illetve 8 éves gyermekeivel igyek-
szik megkedveltetni a tekerést, hogy nagyobb korba érve családilag 
is nekivághassanak hosszabb túráknak. gábor egy jó tanáccsal zárja 
szavait: „Aki kerékpárra ül, gondoljon arra, hogy bármikor előfordulhat 
baleset, mindig használjunk sisakot”!

magaShEgyi mámor

Drávay gáborban és Bognár róbertben közös, hogy mind-
ketten hegyek közt űzik kedvtelésüket. Sőt, róbert hobbija ugyanúgy 
rokon a korábban tárgyalt terepfutással is. A lakics gépgyártó Kft. 
gyártás-előkészítési és informatikai vezetője hegymászó. „fejben már 
régóta mászom a magas hegyeket, de a gyakorlatban csak néhány 
éve láttam neki” – idézi a kezdeteket. Egy kalandturizmussal foglal-
kozó utazási iroda kínálata adta meg a kezdőlöketet. Első magas he-
gye az osztrák groß venediger volt. Szerinte a 3600 méteres csúcs ‡  

_1  Bognár róbert néhány éve  
mássza a hegyeket

_2  Drávay gábor saját készítésű bambusz  
kerékpárján a Duna Maratonon

_2

_1
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„remek beugró a magashegyi mászáshoz”. „Itt már van gleccser, szük-
séges a hágóvas” – sorolja a kihívásokat. Mindez 2013-ban történt, 
amikor is Bognár róbertet végleg rabul ejtette a magashegyi mámor. 
olyannyira, hogy túl van már Európa legmagasabb csúcsán, a Mont 
Blanc-on is. A tavaszt lapzártánk ideje Ausztria legmagasabb csúcsán, 
a großglockneren köszönti. De ne gondoljuk, hogy ez valami könnyű 
kikeleti kirándulás! A majdnem 4000 méteres csúcsra vezető úton 
még tél van, olyannyira, hogy a tervezett mászás idejére –20 fokot 
jósoltak. A mászás célja, hogy téli körülményekre eddze róbertet és 
társait. „A téli viszonyok, a hó és a szél szinte növelik a hegyek ma-
gasságát” – tudjuk meg. 2015-ben naptár szerint is tél volt, amikor 
a karintiai Ankogel 3250 méterének vágtak neki. Közbeszólt az időjá-
rás; alig pár száz méterrel a csúcs alatt vissza kellett fordulniuk. Most 
azért szurkol róbert, hogy az idén nyárra tervezett nagy kalandjának, 
a Kaukázus grúz oldalán égbetörő Kazbek meghódításának ne tegyen 
keresztbe az időjárás. A legenda szerint az 5033 méteres hegy sziklá-
ihoz láncolva viselte Prométheusz a büntetését, amiért az istenektől  
elcsente a tüzet. 

nem grúzia lesz az első Európán kívüli mászása; megjárta 
már az Atlasz-hegység legmagasabb csúcsát is. Mikor további céljairól 
kérdezem, Bognár róbert elárulja: a Pamír hétezresei, a déli Himalá-
ja, valamint az Andok hatezresei egyaránt szerepelnek a tervek közt.  
„Kicsit csapatsport, kicsit egyéni teljesítmény. Az a legjobb, ha egyfor-
ma képességű emberek indulnak útnak” – válaszolja róbert a mászás 
közösségi voltát firtató kérdésünkre. Egy ideje már unszolja kollégáit 

is egy közös mászás érdekében. Többszöri nekifutásra sikerült rá-
venni pár munkatársat a közel háromezer méteres Szlovéniai Triglav  
májusi meghódítására. 

Igazán magas hegyek híján az itthoni felkészülés kulisszáit 
egyfelől a villányi-hegység néhány sziklája adja, aztán némi futás és 
súlyzós edzés. „Jó adottságaim lehetnek, jól alkalmazkodik a szerve-
zetem a magassághoz” – tűnődik el róbert magashegyi strapabírása 
okán. nagy magasságon is hozza tengerszinten nyújtott teljesítmé-
nyét, nem gyötri fejfájás, szapora pulzus. Szikár férfiként nem kell je-
lentős testsúlyt cipelnie. Hátizsákot azonban igen, amelynek összepa-
kolása egy-egy út előtt 7 és 9 éves gyermekei kíváncsiságát is felkelti. 
A fényes karabinerek, a technikai ruházatok izgalomba hozzák a talán 
később a papa hobbiját folytató aprókat, akik a lakóhely Dél-Somogy-
hoz közeli Mecsekben meg-megmásznak egy-egy csúcsot.

áramló közEgbEn

A hegyek világából egy ugrás csak a siklóernyőzés, amelyhez 
Magyarországon szintén egészen remek feltételeket találunk. A szá-
mos félreértés övezte légi sport nem összekeverendő az ejtőernyő-
zéssel. Bár abból fejlődött ki, repülési tulajdonságai a vitorlázó- és 
sárkányrepülők rokona. vagyis a felszálló meleg levegőt – termik – és 
hegyre ráfújó, úgynevezett lejtőszelet kihasználva órákig fent lehet 
maradni. Sőt a termikek segítségével több ezer méteres magasságig 
emelkedhetünk, és termikről termikre repülve akár több száz kilomé-
teres távokat tehetünk meg. Hogy veszélyes-e? Sajnos a sajtóban 
számos sületlenség jelenik meg erről a repülési szakágról, különösen 
egy-egy baleset apropóján. Annyira veszélyes, amennyire azzá teszi 
a pilóta. A baleseti rátát a megfelelő képzettség tartja keretek közt. 
Igen, ehhez a sporthoz terjedelmes elméleti és gondos gyakorlati kép-
zés szükséges, valamint érvényes repülőorvosi vizsgálat. De ha valaki 
rászánja magát, elvégzi a tanfolyamokat és elkezdi gyűjteni a repült 
órákat, a tér és az idő addig soha nem ismert dimenziói tárulnak föl. 

Többnyire március utóján nyitnak a folyóparti városok nagy-
közönségi csónakházai. Aki egyszer alaposan beleszippant egy folyó 
tavaszi, ébredő illatába, miközben lelkesen lapátol, vissza fog térni újra 
meg újra. A vízen szinte nesztelenül sikló kenu elől nem menekülnek 
el a vízi madarak. Kormoránok, bakcsók, szürke gémek térnek vissza 
a meleg évszakok megszokott kerékvágásába. Ha türelmesen várunk 
egy-egy holtágban, menő természettudományos folyóiratok címlapjá-
ra kívánkozó jeleneteket figyelhetünk meg, például ahogy a kormorán 
rácsap egy halra.

Halakra „csapott rá” gyermekkorában Mihálykó zoltán, 
a Transmetallbau Kft. üzemvezetője. Édesapjával járt ketteseben hor-
gászni a Miskolc környéki bányatavakhoz. „nagyon élveztem a hal ki-
fogása okozta izgalmakat és a szabadban, friss levegőn eltöltött hét-
végéket apámmal” – emlékszik vissza. A sok átbeszélgetett, együtt 
töltött pecás hétvége remek viszonyt alakított közte és édesapja közt, 
aki kora előrehaladtával már egyre ritkábban járt ki a vízpartra. Emi-
att idővel zoltán is felhagyott a halfogással. Beismeri: a halat nem is 
igazán szereti, de leginkább egy élőlénynek sport címén okozott fáj-
dalommal nem tud ma, felnőttként mit kezdeni. A társasági élmény 
vonzotta újra meg újra a tavakhoz. Azért elárulja: annak idején egy 
3 kiló körüli csuka volt a legnagyobb fogása. De nem ül tétlen azóta 
sem, egész évben közlekedési eszköze a kerékpár. „Minden reggel ke-
rékpárral járok a munkahelyemre. Ez hatékonyabban felébreszt, mint 
a legerősebb kávé” – vallja és hozzáteszi: „Ha valamilyen okból nem 
kerékpározom reggelente, az egész napom kicsit kóválygós.” Koráb-
ban sokat járt kerekezni a közeli Bükkbe is, de manapság a munka mi-
att nem igazán jut idő a túrázásra. Arra azonban igen, hogy feleségével 
és lányával a környéken tekerjenek egyet. 

reméljük, írásunkkal kedvet csináltunk ahhoz, hogy ne csak 
tavasszal mozgassuk át rendszeresen tagjainkat, hanem a szabad 
levegőn végzett testgyakorlás egész évben a mindennapok részévé 
váljon... 

_3

_3  Mihálykó zoltán 
a horgászatot kerék- 
pározásra cserélte
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A kvíz megoldását küldje be e-mailen a service.hu@walter-
tools.com címre. A tárgyba írja be: Kvízmegfejtés. A megfejtésen kívül 
kérjük, hogy adja meg a saját és az ön által képviselt cég nevét. Be-
küldési határidő 2016. május 14. A helyes megfejtést beküldők közül 
május 17-én 15 nyertes céget sorsolunk ki, amely cégek a soron követ-
kező rendelésükből 15 százalék extra kedvezményt kapnak, a beküldő 
számára pedig egy Walter ajándékcsomagot ajánlunk fel. A nyertese-
ket e-mailben értesítjük. 

A kvíz megfejtését beküldő magánszemélyek hozzájárulnak 
ahhoz, hogy adataikat a játék szervezője, a Walter Magyarország Kft. 
(továbbiakban Szervező) kezelje. A nyeremény nem váltható kész-
pénzre, illetve más ajándéktárgyra. A nyeremény átadásának feltétele 
a nyertes nevének a Szervező részére történő rendelkezésre bocsá-
tása. A Szervező a beküldők adatait kizárólag nyilvántartás-vezetési 
kötelezettség céljából használja fel, és kizárólag a jogszabályban előírt 
ideig kezeli azokat. 
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Tiger·tec® Silver 
Alkalmazza univerzálisan a maximális tejlesítményt Tiger·tec® Silver váltólapkáinkkal a teljes M4000 
termékcsaládban (sarokmaró, High-Feed maró, élletörőmaró, T-horonymaró). A sarokmarótól a High-
Feed marón és élletörőmarón keresztül egészen a T-horonymaróig költségmegtakarítással fektethet a 
jövőbe: a Walter Zöld Pecsétje tanusítja, hogy az M4000 teljes mértékben CO2 kompenzált – a 
nyersanyagtól a gyártáson át egészen a raktározásig.

M4000
Növelje hatékonyságát az 
M4000 termékcsaláddal

walter-tools.com
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m4000
meggyőző koncepció,
lelkesítő teljesítmény

átfogó szakértelem
egy univerzális rendszerben
az m4000 egy univerzális rendszer, és így minden olyan felhasználó számára kiváló választás, 
akik olyan maró-szerszámot szeretnének, amely a lehető legtöbb opciót kínálja. 
mert az m4000 a legtöbb megmunkálási feladatot képes ellátni egyetlen típusú váltólapkával. 
mindegy, hogy sarokmaró, High Feed maró, letörőmaró, t-horonymaró vagy horonymaró: 
a négyzetes rendszer-váltólapkák az m4000 családon belül minden szerszámhoz használhatók. 
a horonymaróknál rombusz alakú váltólapkák egészítik ki ezeket.

ez a rendszer garantálja a nagybetűs költséGHatékonysáG-ot! ez azokra az extrém alacsony 
raktározási és beszerzési költségekre is igaz, amelyek az univerzálisan alkalmazható 
rendszer velejárói. Igaz ez továbbá az m4000 szerszámok egyszerű kezelésére és kiemelkedő 
teljesítményadataira is. ezek ugyanis biztosítják a legmagasabb fokú hatékonyságot.


