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Ön szeret játszani? Emlékszik, mikor játszott utoljára? Ér-
tem ezen, hogy olyan szórakozást választott, amely nem „komoly”, 
nem „vérre megy”, nem „igaziból” történt, csak úgy spontán, a tevé-
kenység öröméért. 

Azzal a maradi szemlélettel szemben, miszerint a játék csak 
gyerekeknek való, és aki felnőttként játszik, az infantilis vagy naplopó, 
egyre elfogadottabb, hogy korunk lelki kultúráját nagyban meghatá-
rozza a játékhoz való viszonyunk. Nyelvünk is sokféleképpen őrzi ezt, 
például a csapatsportokat emlegetjük csapatjátékként is, négyéven-
te olimpiai játékokat rendezünk, a zenészek hangszeren játszanak, 
a színművészek pedig eljátsszák a szerepet. 

Manapság a legfőbb értékmérő, hogy mi értelme, mekkora 
haszna van egy tevékenységnek. Ebből a szempontból a játék talán 
öncélúnak vagy elfecsérelt időnek tűnhet, de valójában a kísérlete-
ző kedvű próbálkozások, megfigyelések tanulásnak is felfoghatók. 

Az emberiség számos nagy felfedezését a játéknak köszönheti, sőt 
mára az is bebizonyosodott, hogy az agyunk sem biológiai számító-
gép, vagyis nem információfeldolgozásra, hanem problémamegoldás-
ra való. És ez az agyi problémamegoldó hálózat is játszadozás közben 
alakul, fejlődik. 

De hol fordul komolyra a móka? Hol ér véget a játék, és hol 
kezdődik a verseny? Ott, ahol a spontaneitás véget ér. Ahol nem az 
ösztöneinkre, a szívünkre hallgatva választjuk ki a kereteket: egyéni 
vagy társasjáték, építős vagy kártya-, a szabadban űzött vagy számí-
tógépes. Ahhoz, hogy játszi könnyedséggel tudjunk problémát megol-
dani, ki kell küszöbölni a következményeket. Szabadnak kell lennünk 
az eredményesség kényszerétől. Az már nem játék, ahol nem a fan-
tázia és a képzelőerő, hanem az elvárások és a teljesítménykényszer 
szabja a határt. Nehéz szórakozásnak megélni, ha egy feladatot csak 
egyféleképpen lehet elvégezni, vagy nem szabad elrontani, hiszen az 
már a kudarc lehetőségét hordozza magában. 

Korunkban tehát, ahol az élethosszig tartó tanulás elkerül-
hetetlen, nagyon fontos, hogy jó viszonyt ápoljunk gyermeki énünk-
kel. A játékos kedvünk megőrzése nemcsak a kreativitásunkat növeli, 
de megkönnyíti új készségek kialakítását, az új lehetőségek felfede-
zését – és tudjuk, milyen nagy üzleti előnyt jelentenek az így piacra 
dobott innovációk. 

Itt van példaként lapszámunk fő témája, az ipar 4.0, amely 
a negyedik ipari forradalomra utalva az információs technológia és az 
automatizálás egyre szorosabb összefonódását jelzi. A gyártási mód-
szerek alapvető megváltozásával kiemelt szerephez jutnak a szoftve-
res megoldások és az adatok kezelése, tárolása. A Multiply komplex 
szolgáltatáscsomagok közül két új eszközt is bemutatunk: a my.Wal-
ter applikációt és az Appcom nevű szoftvert.

Az aktuális szakmai újdonságok ismertetésén túl idén a ren-
dezvényeinken is kiemelt szerep jut a játéknak. Május 19-én a Korda 
Filmparkba invitáltuk vendégeinket, ahol egy elképzelt sci-fi előzete-
sét forgattuk le, ki-ki koldusnak, mágusnak vagy szuperhősnek kép-
zelve magát. De azoknak is szeretnénk teret engedni, akik számára 
a sport a legjobb móka, ugyanis idén nyár végén, augusztus 26-án 
rendezzük meg először Walter Olimpiánkat, ahol öt versenyszámban 
mérhetik össze ügyességüket a csapatok. Utóbbiról Szabadidő rova-
tunkban is említést teszünk. 

Magazinunk olvasásához kellemes és hasznos időtöltést 
kívánok, az előttünk álló nyári hónapokhoz pedig minél több játékos 
kedvben eltöltött, vidám napot és jó nyaralást! 

gucsi-végh ivett 
marketing

üDVÖzlÖM,
kedves
olvasó!
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Az appCom működése

??

gép IPC appCom
Installálva a gépbe

Követelmények a gépben:

- 2x24 V tápegység
- IP Switch (több mint három elérhető porttal) 
- Ethernet-kábeles kapcsolat a hálózati internethez

- Teamviewer vagy VPN használatával elérhető legyen a Walter 
rendszeréből
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idén év elején juBilált a Cégnél.
Hogyan kezdődött a Walteres pályafutása?

erlitz szaBolCs: Már több mint négy éve dolgoztam CNC-
technológusként egy győri járműipari nagyvállalatnál, amikor 2007 
januárjában megkerestek a Waltertől, hogy van egy nyitott műszaki 
értékesítő pozíciójuk, amely érdekes lehet a számomra. Én kevésbé 
voltam biztos abban, hogy valóban nekem találták ki ezt a feladatkört, 
ettől függetlenül hajtott a kíváncsiság. Menet közben – és ezt szó 
szerint kell érteni, ugyanis már autóban ültem, és vezettem Budapest 
felé a találkozóra – közölték, hogy egy a magyar és a román piacért 
felelős projektmérnöki pozícióról is beszélhetünk. Aztán beszéltünk is, 
és az első találkozás után két nappal a projektmérnöki állás kapcsán 
már egy második körös beszélgetésre indultam Bécsbe, a Walter ak-
kori regionális „főhadiszállására”. rövid ideig „gyúrtuk” a feltételeket, 
majd kezet ráztunk, és 2007. február 12-én beléptem a Walterhez.

mennyire volt más közeg egy BéCsi iroda, illetve maga 
a Walter a koráBBi tapasztalataiHoz viszonyítva?

e. sz.: Egyrészt számos olyan „apróság” volt, ami eltért az 
egyetemen tanult, illetve a hazai iparban alkalmazott forgácsolási 
gyakorlattól. Másrészt, míg Magyarországon a fémforgácsolásban 
még a katalógusszemlélet uralkodott, vagyis minden műveletre egy-
egy standard szerszámot rendeltek a felhasználók, addig a „nyugati” 
térfélen már sokkal inkább figyeltek arra, hogy egy komplex, össze-
vont szerszámmal lehetőség szerint minél több műveletet lehessen 
elvégezni, csökkentve ezzel a megmunkálási időket és persze a szer-
számköltséget is. Ott már akkor érződött, hogy minden másodperc és 
eurócent számít. Ma már itthon is ez a személet kezd túlsúlyba kerül-
ni, és a projektmunkában is egyre profibbak vagyunk Magyarországon, 
ideértve megbízóinkat és saját csapatunkat is.

Hol és mit tanult, illetve Hogyan került 
a forgáCsolószakmáBa?

e. sz.: Csornán születtem, középiskolai tanulmányaimat 
győrben, a „Pattantyús” műszaki szakközépiskolában végeztem, majd 
a Széchenyi István Főiskola – ma már egyetem – gépész karára felvé-
telt nyerve az autógyártás szakirányon folytattam a tanulmányaimat. 
A főiskola utolsó évében – gyakorlat keretein belül – egy nagy múltú 
cég csornai telephelyén dolgoztam, időközben pedig másoddiplomás 
képzés keretében közgazdászdiplomát, majd mérlegképes könyvelői 
képesítést is szereztem. A már említett győri járműipari vállalatnál 
2003-tól kezdtem dolgozni CNC-technológusként. Amellett, hogy 

„saját” sorom volt, a többi sor CNC-gépeinek programozása is az én 
feladatom lett. Nem zavart a sok munka, mert éreztem, hogy napról 
napra tanulok valami újat, de nemcsak az alkalmazott korszerű gépek 
révén, hanem a „nagy öregektől” is, akik a szakma minden apró finom-
ságát ismerik. Miközben magam is tanultam, közel két és fél évet taní-
tottam egy szakiskolában működő felnőttképzési program keretében. 
Fárasztó, de sok sikerélményt adó időszak volt ez. Végül – a Walterhez 
való belépésemmel – feladtam ezt a tevékenységet, és egy másik világ 
is lezárult számomra.

mit kell ezen érteni?

e. sz.: Nagyon leegyszerűsítve: a felhasználói oldalról átkerül-
tem a szállítói oldalra, de szerencsére azért ez mégsem ennyire egyszerű.

» A NEgyEDIK X KÖrNyÉKÉN A MAgáNÉlEt 

ÉS A MUNKA EgyENSúlyA EgyrE INKáBB 

Az ElőBBI FElÉ KEzD BIllENNI, FElÉrtÉKElőDNEK

A CSAláDI KÖrBEN EltÖltÖtt, MEgISMÉtEl-

HEtEtlEN PErCEK. lEgAláBBIS így VAN EzzEl

ErlItz SzABOlCS, A WAltEr HUNgárIA KFt. 

MÉrNÖKSÉgVEzEtőJE, AKI UgyANAKKOr NAgyON 

FIgyEl ArrA, HOgy A SzAKMAI ÉrDEKlőDÉSE 

MINDIg ÉlÉNK MArADJON. EBBEN SOKAt SEgít, 

HOgy A MUNKáJA rENDKíVül VáltOzAtOS, 

ÉS FOlyAMAtOSAN úJ IMPUlzUSOK ÉrIK. «

A reális álmok
EMBErE INtErJú erlitz szaBolCCsal,

A WAltEr HUNgárIA KFt.
mérnökségvezetőjével
» szerző: Szabó Márton
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miért?

e. sz.: Mert egy pályán focizunk az ügyfelekkel, sőt, egy csa-
patban. Említettem, hogy a bécsi Walternél, ahol összesen 8 hónapot 
dolgoztam, rendkívül pozitívan éltem meg azt, hogy nem egy olyan 

„katalóguscég” vagyunk, amelynél a mérnöki munka körülbelül annyira 
izgalmas, mint egy szürke A4-es lapot nézegetni órákon át, hanem 
vibrál a szakmai élet: speciális szerszámokat tervezünk, mélységében 
megismerjük az ügyfelek kihívásait, és törjük a fejünket, hogy műszaki 
szempontból valami igazán jót tudjunk adni. Ez pedig nekem való, és 
az is kifejezetten tetszett, hogy nemcsak szlogen a „megoldást szál-
lítunk”, hanem valóban azon dolgoztunk, hogy így legyen. Számomra 
vállalhatatlan lenne egy felhasználóra olyan terméket „rábeszélni”, 
amely nem hatékony, vagy felesleges. Ha arra a kérdésre kellene vála-
szolnom, hogy miért szeretek a Walternél dolgozni, akkor azt monda-
nám, hogy azért, mert itt szakmailag is hiteles maradhatok.

akkor ezt a kérdést már fel sem teszem, 
az viszont még nyitva maradt, Hogy Hitelesség ide,
szakmaiság oda, manapság kevés emBer Hűséges
a munkaHelyéHez egy évtizeden át, vagy még
azon is túl. nem fáradt Bele a székéBe?

e. sz.: Már többször is. A fásultság egy olyan „betegség”, 
amely szerintem előbb vagy utóbb mindenkinél felüti a fejét kortól, 
nemtől, munkahelytől, pozíciótól függetlenül. A kérdés az, hogy fel-
adjuk-e a küzdelmet ellene vagy sem. Ha igen, akkor a negatív érzés 
ledönt minket a lábunkról, és szép lassan – ahogy a munkapszicholó-
giában mondani szokták – bekerülhetünk a „lélekben felmondottak” 
kategóriájába. Én figyelek arra, hogy ez ne következzen be. 

létezik erre valamiféle teCHnika?

e. sz.: Annak nem nevezném, inkább ösztönös reakciók-
ról van szó. Amikor holtponton vagyok, igyekszem a dolgok napos 
oldalára figyelni, így például a családomra, és értékelni a jelen hely-
zetemben azt, ami jó. Például, hogy döntően home office rendszer-
ben dolgozom, de ha úgy alakul, akkor a győr melletti otthonunkból 
eljövök a budapesti irodába, ahol a kollégáimmal is találkozhatok, 
tehát a közösségérzés is adott – és persze szükséges is. Borúsabb, 
stresszesebb napokon eszembe jut, hogy nincs miért panaszkod-
nom, hiszen szeretem, amit csinálok. Ami még jelentős támogató 
tényező az elfásulás elleni küzdelemben, az az, hogy nekünk, pro-
jektmérnököknek nincs két egyforma feladatunk. Minden munka 
más, még akkor is, ha vannak hasonlóságok, szakmai rutinok. Meg 
kell ismerni a megbízó cég sajátos céljait, elvárásait, gépeit, meg-
munkálási koncepcióját, és persze a konkrét feladatokat is, mert 
ahány üzem, annyi szokás. Sokat látunk, sokat tapasztalunk, és ezt 
a tudást beépítjük a megoldásainkba. Mindez frissen tartja a csa-
patunkat, azon belül engem is, és erre óriási szükség van, mert az 
ipar elképesztő sebességgel változik és újul meg. Aki azt mondja, 
hogy neki már nem lehet újat mutatni, az téved. A hazai üzemekben 
temérdek kreatív, innovatív megoldással találkozunk, ez is nagyon 
inspiráló a mindennapi munka során.

a Home offiCe munka mellett és ellen is
sok érv Hangzik el. az előnyök vagy a Hátrányok
vannak töBBségBen?

e. sz.: Egyénfüggő. Az tény, hogy nagyobb és sürgős pro-
jektek esetén gyakorlatilag alig-alig lépek ki a lakásból, és azért ez 
pszichikailag megterhelő tud lenni. Erre gyógyír, ha „terepre” megyünk 
a kollégáimmal, és visszacsöppenek az ipar vérkeringésébe. Az egyen-
súly megőrzése a lényeg. Ha sikerül megtartani a balanszt, akkor hosz-
szabb távon is működhet a home office rendszer. ‡
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Ha már egyensúlyról Beszélünk,
az úgynevezett magánélet-munka Balanszt
sikerül optimális szinten tartani?

e. sz.: létezik optimális szint? Ha tudnám, nyilvánvalóan an-
nak elérésére törekednék. Ami biztos, hogy a negyedik X környékén az 
egyensúly – legalábbis nálam – egyre inkább a magánélet felé kezd 
billenni, csillapodnak a karriervágyak, és látva az emberi élet idő-, illet-
ve térbeli korlátait, már csak reális dolgokról álmodozom. Ahogy múl-
nak az évek, felértékelődnek a családi körben eltöltött, megismétel-
hetetlen percek. Nagyon meg kell becsülni minden pillanatot, amelyet 
saját szüleinkkel tölthetünk, a gyerekek pedig csak egyszer gyerekek, 
és ha szülőként nem lennénk mellettük és velük száz százalékosan, 
azt később szerintem nagyon megbánnánk. Például akkor, amikor 18 
éves koruk után már „csak” hazaugranak majd, aztán mennek tovább 
életük aktuális állomáshelyére, amely ki tudja, hogy a világ mely részén 
lesz. rossz lenne azt érezni, hogy annak idején többet kellett volna 
velük együtt lenni.

Ha a magánélet-munka egyensúlyt úgy vizsgálom, hogy pél-
dául önmagamra van-e elegendő időm, akkor az egyenleg a szabadidő 
oldalán tragikus képet mutat. Ami az embernek a 20-as és 30-as évei-
ben még természetes, például az, hogy munka után focizni megy, vagy 
a hobbijának is él, jelenleg elérhetetlen vágynak tűnik, mert egész 
egyszerűen technikailag nem fér bele az időbeosztásba. Nyilván ez 
szorosan összefügg azzal, hogy ki mit tart fontosnak, hogyan szeret-
né leélni az életét, illetve hogyan alakítja gyermekei életét.

vagyis valamit valamiért?

e. sz.: Persze, szerintem ez alapvető mechanizmus az élet-
ben. Ha ezt is akarom, meg azt is akarom, abból általában az lesz, hogy 
sem ez, sem az nem teljesül. Feleségemmel most elsősorban arra össz-
pontosítunk, hogy 10 éves zalán és 8 éves Hunor fiunk részt vehessen 
minden olyan tevékenységben, amely örömöt szerez számára, és per-
sze a fejlődését szolgálja. Minden szülőnek természetes vágya, hogy 
gyermekeinek vélt vagy valós módon a legjobbat biztosítsa, és minden 
gyakorló szülő azzal is tisztában van, hogy ez manapság nagy kihívást 
jelent. Mire felnőnek a gyerekek, a mai szülők (ön)képzett logisztikai 
szakemberekké válnak, ismerve az „időablakra” történő (gyerek)be-
szállítás és felvétel minden csínját-bínját, a disztribúciós tevékenység 
alapját képező túratervezést és persze a válságmenedzsmentet is.

vélt vagy valós „legjoBB”. mennyire neHéz 
eldönteni, Hogy mi az, ami tényleg a gyerekek 
érdekét, jövőjét szolgálja?

e. sz.: Nagyon. Mindkét gyerekünk jár zeneiskolába, illetve 
egy győri egyesületben jégkorongoznak, az egyesülettel pedig korosz-
tályos tornákon is részt vesznek. Mindez önmagában jelentős terhelés 
nekik és nekünk is, de van egy családi alapszabályunk: a tanulás és 
a lecke az első, utána jöhet minden más. Nem szabad, hogy az ember 
szeme elől a fa eltakarja az erdőt, és pillanatnyi divatok miatt a hosz-
szabb távú érvényesülés kerüljön veszélybe.

ezek szerint mérnöki preCizitással tervezik 
a gyerekek jövőjét?

e. sz.: Dehogy! Eszünk ágában sincs. Mindenki a saját életét 
kell hogy leélje, erőltetni semmit sem szabad, és szerintem nem is 
lehet. Az alapoknak azonban stabilnak kell lenniük. Ehhez pedig hoz-
zátartozik, hogy a gyerekek számára az iskolai kötelességek teljesíté-
se legyen az első, de lehetőség szerint mindez legyen megtámogatva 
sporttal és művészi foglalkozásokkal, esetükben zenetanulással is. 
Ezek pozitívan hatnak az elmére és a lélekre, de nevelő hatású az is, 
ha sokat és nem felületesen vagyunk együtt a gyerekekkel, beszélge-
tünk, illetve gyakran járunk a nagyszülőkhöz is. Az unokák és a nagy-
szülők kapcsolata meghatározó életélmény.

Szintén fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, 
de nem vagyunk fanatikusai a reformkonyhának. Igyekszünk egészsé-
ges, vitaminban gazdag ételeket készíteni, de lehetőleg rövid idő alatt. 
Ennek feleségem a mestere, én a sütikért vagyok felelős.

noCsak! egyik előző lapszámunkBan tótH péter 
kollégája vallott a CukrászatHoz fűződő szoros 
kapCsolatáról. ez a véletlen műve, vagy a sütemény-
sütés a Walter mérnökségének kötelező HoBBija?

e. sz.: A tökéletes véletlenszerűség esetével állunk szemben. 
Nem jártunk közösen cukrásztanfolyamra, és nem is beszéltünk ösz-
sze, hogy te, Péter, mi lenne, ha felvennénk a kötényt, és elfoglalnánk 
a konyhát. Inkább az alkotó és kísérletező kedv és a home office te-
vékenység együttállásának következménye. Vagy valami ilyesmi – de 
bármi is, kikapcsol, és szívesen csinálom. Pétertől már receptet is kér-
tem, mert ő a profibb, ráadásul cukrászfelmenőkkel rendelkezik, illetve 
nagymamája értékes receptgyűjteménye is a birtokában van.

ez az elsődleges kikapCsolódási forma?

e. sz.: Nem, ez csak az egyik. Szeretek filmeket nézni, de 
kizárólag pozitív hangulatúakat, utazni, sportolni. Ez utóbbira sajnos 
mostanság csak akkor van lehetőségem, ha a gyerekek jégkorong-
edzése után néha maradok a közönségkorcsolyán, és együtt csúszká-
lunk egy órát. A 2000-es évek elején még megyei III. osztályban futbal-
loztam, de egy sérülés miatt azzal fel kellett hagynom. Munkáim miatt 
korábban sokat utaztam, és nagyon élveztem is, de családi kötelékben 
az egyedül utazgatás már nem élményt, hanem inkább hiányérzetet ad, 
mert a barangolást a feleségemmel és a gyerekekkel jó átélni. Egyelőre 
kisebb belföldi utakat és pihenéseket tudtunk tető alá hozni. Eger és 
környéke, Sümeg és a Balaton az abszolút kedvenc. Most, hogy a srá-
cok egyre nagyobbak, valószínűleg messzebb is merészkedünk.

azért a gyerekek növekedésével párHuzamosan 
egy kiCsit Csökken az állandó idődefiCit. 
mire Használja majd a felszaBaduló időt?

e. sz.: régi vágyam, hogy belevessem magam a progra-
mozásba. Persze nem a kódoláson felnőtt generációkkal versenyez-
ve szeretném informatikussá képezni önmagam – ez a hajó már 
elment –, hanem a saját örömömre és hasznomra fordítanám az új 
tudást. Arra, hogy például a munkám adminisztrálását automatizált-
tá, egyszerűbbé tegyem. Ezzel további időt nyernék, amelyet sportra, 
pihenésre használnék ki. 

_portré
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KOMPlEtt
úJrAIPArOSítáS
DIgItAlIzáCIóVAl

A történelem során az emberiség eddig három ipari forra-
dalmat élt meg. A gőzgépek, a szerelőszalagok és az automatizáció 
korábban nem látott módon változtatta meg az addigi ipari terme-
lési folyamatokat, valamint azok hatékonyságát. Napjainkban egy 
teljesen új, negyedik ipari forradalom zajlik, amelynek lényege, hogy 
a fizikai gépek és tárgyak egy információs hálózatba kapcsolódnak, 
a reálgazdaság egyetlen hatalmas, intelligens információs rendszer-
be integrálódik. Az ipar 4.0 pedig egy olyan koncepció, amely az új 
keletű forradalom kihívásaira ad válaszokat, mégpedig elsősorban az 
ipari folyamatok teljes digitalizációjával. De nem csupán a technológia 
térhódításáról van szó, hanem az üzleti folyamatok paradigmaváltá-
sáról is. Ismerve a hazánkban és az európai kontinensen egyre jobban 
eluralkodó munkaerőhiányt, ez az új irány sokak szerint az európai ipar 
megmentője lehet az elkövetkező években.

az ember pedig dolgozik

Az eddigi ipari forradalmak során az egyik központi probléma 
minden esetben az volt, hogy egy olyan technológia bukkant fel, amely 
miatt sokan elveszíthetik a munkájukat. Persze, a változást senki sem 
tűri jól, pláne, ha az épp a munkát érinti. A tapasztalat azonban azt 
mutatja, hogy az ember a végén mégiscsak dolgozik: egy fontosabb, 
összetettebb, érdekesebb munkát kapott a monoton „embergépsze-
rű” feladat helyett. A mostani, negyedik ipari forradalom sem más eb-
ben: most a munkát az okosrobotok vehetik el, a modern technológia 
pedig, amely ezt lehetővé teszi, a digitalizáció. Ennek a forradalomnak 
a „gőzgépei” a kiberfizikai rendszerek és a digitalizáció.

Ez röviden azt jelenti, hogy új munkakörök, új termékek, el-
látási láncok, gyártási folyamatok születnek, az informatikusok és az 
informatikai tudás még értékesebb lesz. Éppen ezért az ipar 4.0 haté-
kony alkalmazásának valószínűleg azok a gazdaságok lesznek a nagy 
nyertesei, amelyek a magas hozzáadott értékű, sok befektetést 
igénylő digitális termelésre rendezkednek be. És ez egy olyan terület, 
ahol Magyarországnak és Európának is van pótolni, illetve keresnivaló-
ja. Abban, hogy ez az újonnan kiépülő rendszer mennyire lesz majd ha-
tékony, óriási szerepe van az országok oktatáspolitikájának, közelebb-
ről a jövő versenyképes munkaereje kiképzésének. Az új világ ugyanis 
más követelményeket támaszt majd a jövő dolgozóival szemben. Egy 
nemzetközi felmérés szerint 2020-ig 5 millió munkahely szűnhet meg 
a világban – igaz, 2,1 millió új munkahely teremtődik majd lényegesen 
magasabb kvalitásokat igényelve. ‡

» Az IPAr 4.0 Az IPArI FOlyAMAtOK tElJES DIgItAlIzáCIóJáVAl,
A tECHNOlógIAI MEllEtt Az üzlEtI FOlyAMAtOK PArADIgMAVáltáSáVAl
lEHEt Az EUróPAI IPAr MEgMENtőJE Az ElKÖVEtKEző ÉVEKBEN. «
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Az ipari kibocsátást többféleképpen is lehet növelni. Nemcsak 
egyszerűen új vagy korábban külföldön gyártott termékeket lehet Euró-
pába hozni, hanem például Európában gyártott robotokkal, amelyeket 
európai munkaerővel programoztak, és amelyeket európai It-centerek-
ben fejlesztett szoftverekkel üzemeltetve európai laborokban megter-
vezett termékeket lehet gyártani Kínában is. így az ipari termelés egy 
jóval magasabb hozzáadott értékű részét szerezhetné meg Európa, és 
ami nyilván még fontosabb nekünk: akár Magyarország is.

kommunikáció a gépek között

Ennyi elmélet után érdemes egy kicsit megvizsgálni, milyen 
módon és formában tudja támogatni az ipar 4.0 a gyártást. Az egyik 
legalapvetőbb technológia az M2M, azaz a machine to machine 
kommunikáció. A gyártás egyik legfontosabb jövőbeni célja a gép-
üzem és a folyamatok automatizmusának a megteremtése a hiány-
zó emberi erőforrás kompenzálása érdekében. Ahhoz, hogy a gépek 
hatékonyan át tudják venni a komplexebb folyamatok irányítását 
is, meg kell őket tanítani egymással emberi közreműködés nélkül 
kommunikálni. így például a gyártósoron kommunikáló robotok önál-
lóan képessé válnak a szükséges alkatrészekkel kiszolgálni egymást, 
vagy egy hiba miatt a teljes termelési láncot megszakítani. Ennek 
a folyamatnak a végén beszélhetünk majd a mesterséges intelligen-
cia kialakulásáról, amin a gépek logikus gondolkodásra és tanulásra 
való képességét értjük. Fontos, hogy a mesterséges intelligencia 
alkotta környezetben a bonyolultabb, korábbról még nem ismert fel-
adatok megoldását nem pusztán a kifinomult, mindenre kiterjedő 
programozás révén, hanem önállóan, tudatosan képesek elvégezni. 
De mielőtt bárki is párhuzamot kezdene vonni James Cameron 1984-
es sikerfilmje, a terminátor és az ipar 4.0 között, természetesen az 
ember mint a rendszert megalkotó és koordináló elem továbbra is az 
újonnan felépülő metódus alappillére.

a versenyképesség megőrzése

Na de lássuk, mi generálta az ipar 4.0 létrejöttét! Euró-
pa az elmúlt 20 évben sokat veszített az ipari kibocsátása súlyából. 
Míg 1991-ben még a világ ipari hozzáadott értékének 36 százalékát 
az öreg kontinens nyugati régiója termelte meg, addig 2011-ben, 20 
évvel később már csak a negyedét. Hasonló trendet járt be Japán és 
Észak-Amerika is, miközben a fejlődő országok megduplázták ipari 
hozzáadottérték-kibocsátásukat.

De nemcsak a világ, hanem Európa is kettészakadt: míg 
egyes országok, például Nagy-Britannia, Spanyolország és Franciaor-
szág ipara nagyot zsugorodott, addig a németek, az olaszok, a svájciak 
ipari hozzáadott értéke csak mérsékelten esett vissza a világpiachoz 
képest. Ebben a környezetben az ipar 4.0 – mint gazdasági straté-
giai koncepció, amely a hanyatlás miatt aggódó németektől indult el 

– közvonalazódott az ipar digitalizációjára és ezzel a versenyképesség 
megőrzésére. Az eredetileg német kezdeményezés mára az Európai 
Unió iparfejlesztési stratégiájának alapja lett. Azaz összegezve, az új 
terv egy komplett újraiparosítást takar.

Az ipar 4.0 tehát Európa nagy lehetősége arra, hogy megállít-
sa az ipara leépülését, sőt, visszájára fordítsa a trendet. Az alacsony 
munkabérrel versenyző feltörekvő országokkal szemben a magas 
szintű automatizáció az egyik leghatékonyabb fegyver. A fejlődő or-
szágok az emberimunka-igényes, több manuális beavatkozást igénylő 
termelésben jeleskednek, így Európának a tőkeigényes, de magasabb 
hozzáadott értékű termelés felé kell elmozdulni. Ez azonban se nem 
könnyű, se nem olcsó feladat. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az 
a tény, hogy a megvalósításhoz egy uniós terv szerint a kontinensen 
2020-ig 500 milliárd eurónyi hozzáadott értéket és 6 millió új mun-
kahelyet kellene megteremteni. Csak összehasonlításképpen: az 500 
milliárdos szám nagyjából az olasz ipar éves kibocsátásnak kétszerese. 
De egyes becslések szerint csak 2030-ra érhető el ez az ambiciózus 
cél, és ehhez évi 90, vagyis összesen 1300 milliárd euró körüli befekte-
tésére lenne szükség. Nagyjából az ipari bevételek 5 százalékát fogják 
ipar 4.0-ra költeni a cégek, főleg szenzorokra, hálózati eszközökre és 
szoftverekre, ugyanakkor a befektetések 55 százaléka két éven belül 
megtérül. átlagosan 3,6 százalékos költségcsökkenést, nominálisan 
390 milliárd euró megtakarítást várnak az ipar 4.0 fejlesztésektől, és 
2,9 százalékos, 384 milliárd eurós bevételnövekedést.
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digitális portfólió a Walternél 

A Walter Hungária május 19-ei velencei vevőren-
dezvényén is szóba került az ipar 4.0, amelynek kihívásaira 
a Walter a Multiply nevű, egyre bővülő szolgáltatáscsomag-
jával igyekszik innovatív válaszokat adni. lászló róbert ki-
emelt ügyfelekért felelős értékesítő beszélt a magyar piacon 
már bizonyított iCut és sysCut szoftverekről, valamint az új 
appCom nevű programról, amellyel a vállalat tovább bővíti di-
gitális portfólióját. sóós andrás

ügyvezető
andras.soos@walter-tools.com

www.walter-tools.com
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Digitális gyártástámogató portfólió

0

Műhely

Böngészőalapú 
applikáció

Testreszabható
felhasználói felület

A platformon más 
applikációk is futtathatók

appCom

Szerszám

Tool·ID Load
Folyamatoptimalizálás a 
részlegesen automatizált 

szerszámadat-
transzeferrel

Tool·ID Life
A szerszám valós 
teljesítményének 

rögzítése és elemzése

Tool·ID

Gép

A forgácsolási 
paraméterek automatikus 

adaptálása a valós 
megmunkálási 

körülményekhez

iCut

M
od

ul
Le

írá
s

Terület

Experience 
Digital Manufacturing

Walter Technology Center

Comara gmBH

A 2004-ben alapított vállalat 
szoftvermegoldásokra specializálódott 
ipari gyártási környezetben. A Comara 
híres gépgyártók, autógyártók és a tech-
nológia területén vezető szerepet be-
töltők számára szállít gyártástámogató 
rendszereket, folyamat- és gépi adat-
naplózást valós idejű optimalizáláshoz és 
megoldásokhoz, a dolgok internetjéhez 
(Iot). A Comara gmbH többségi tulajdo-
nosa 2016 októbere óta a Walter Ag. 

mire jó az appCom?

•  Egy ipari számítógépen lehetséges az 
adatok automatizált gyűjtése, elemzé-
se és tárolása.

•  Az adatok megjeleníthetők és továb-
bíthatók az alkalmazás használatával.

•  Az adatok és folyamatok folyamatos 
elemzésével költségeket lehet megta-
karítani, és az ügyfélspecifikus problé-
mák könnyedén megoldhatók.

•  Az alkalmazás áttekintést nyújt az 
egész termelésről.

_1

_1  A többségi részvénytulajdonos hamarosan a Walter Ag lesz:  
a Comara gmbH székhelyén, a fekete-erdői 
St. georgenben a munkavállalók innovatív szoftver- 
megoldásokat fejlesztenek gépek intelligens  
összekapcsolhatóságához, mégpedig gyártási környezetben
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Az appCom működése

??

gép IPC appCom
Installálva a gépbe

Követelmények a gépben:

- 2x24 V tápegység
- IP Switch (több mint három elérhető porttal) 
- Ethernet-kábeles kapcsolat a hálózati internethez

- Teamviewer vagy VPN használatával elérhető legyen a Walter 
rendszeréből

kliens

interfész

1

Mirko Merlo, a Walter elnöke a következőket mondja: „Ez 
a döntés kulcsfontosságú stratégiai lépés volt digitális portfóliónk 
bővítése és a vállalatunk további fejlesztése érdekében az ipar 4.0 irá-
nyában.” többségi részesedésével a Walter folyamatosan arra törek-
szik, hogy szerszámgyártóból átfogó gyártási szolgáltatásokat nyújtó 
vállalattá váljon. A Comara 2012 óta dolgozik szorosan együtt a Wal-
terrel, és valós idejű adatok gyűjtésére, értékelésére és használatára 
specializálódott annak érdekében, hogy gépeket egy hálózatban össze 
lehessen kapcsolni. A vállalat a Walterrel együtt fejleszt szoftvermeg-
oldásokat gyártási környezetben található valamennyi eszköz össze-
kapcsolásához: a gépektől és szerszámoktól kezdve a logisztikán át 
egészen az adatbázisokig. 

A Walter a Comarával együtt bővíti szaktudását, és ezért 
a jövőben képes lesz még kifinomultabban összekötni és optimalizálni 
a szerszámokat valós idejű adatok felhasználásával. A Walternél már 
meglévő tool·ID-vel (szerszámazonosítással) együtt ez lehetőséget 
teremt az „okos szerszámok” jövőbeni gyártására. Az appCom alkal-
mazás segítségével a Comara a gépgyártók és az ipari vállalatok szá-
mára kínál saját platformot egyedi alkalmazásokhoz – vagyis egyedi 
szoftvermodulokat a gyártási környezetben. A Walterrel együttmű-
ködve a cél további megoldások kifejlesztése és ezek elérhetővé téte-
le más gép- és eszközgyártók, valamint a végfelhasználók számára. új 
üzleti terület alakult ezzel ki a szerszámgyártó számára, amely a szer-
számoptimalizálás mellett kiváló jövőbeni lehetőséggel kecsegtet. 

» A WAltEr „BESzáll” A gÉPEK INtEllIgENS
ÖSSzEKAPCSOláSáÉrt FOlytAtOtt
FEJlESztÉSBE, ÉS rÉgI SzOFtVErPArtNErÉVEl,
A COMAráVAl Együtt KÖzÖS IráNyítáSSAl
úJ VállAlAtOt HOz lÉtrE. «

PlAtFOrM egyedi
alkalmazásokHoz

BőVül A DIgItálIS
POrtFólIóNK

lászló róBert

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

www.walter-tools.com
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» tISztElEt KOMlóNAK! – üzENtE MOlDOVA gyÖrgy író EgyIK 
ISMErt rIPOrtKÖNyVE CíMÉVEl. A Mű KOMlót ÉS ANNAK BáNyáSztárSADAlMát 
MUtAttA BE ErőtElJES rEAlIzMUSSAl. A VárOSBAN Már rÉgEN BEzártAK 
A BáNyáK, DE A MOM FAKtOr gÉPIPArI KFt. SIKErEI rÉVÉN KOMló 
FElKErült A NEMzEtKÖzI AUtóIPArI BESzállítóI tÉrKÉPrE, 
ÉS EBBEN A SIKErBEN A WAltEr SzErSzáMOKNAK IS FONtOS SzErEP JUtOtt. «

 Hatékonyság 
 KOMlóNAK! 

Aki Moldova művét olvassa, annak a Mecsek amúgy festői 
szépségű völgyében fekvő Komló utcái – a riportkönyv lapjain tett vir-
tuális séta során – meglehetősen komor arcukat mutatják. Aki azon-
ban fizikai valójában keresi fel a várost mostanság, rácsodálkozhat 
arra, hogy Komló milyen sikeresen élesztette magát újra az utolsó, 
1997-es bányabezárás utáni, nem sok jót ígérő tetszhalott állapotból. 
Ehhez az eredményhez – mint biztos megélhetést kínáló, illetve piac-
képes szakmát oktató munkahely – a MOM Faktor gépipari Kft. (MOM 
Faktor) is hozzájárult.

– Ha Komló, akkor szénbányák – sokan kötik össze a várost 
a bányászattal, ami nem csoda, hiszen egykor erre a tevékenységre 
épült a település. Azt kevesebben tudják, hogy a komlói ipar azért en-
nél sokrétűbb volt, és ennek köszönhető az, hogy a bányabezárások 
után nem állt meg itt az élet. többek között vállalatunk, a MOM Faktor 
sem ma kezdte a szakmát. A cég jogelődjét éppen abban az évben, 
azaz 1971-ben alapították, amikor megjelent Moldova györgy Komló-
ról, illetve a bányászatról szóló műve, de természetesen a kettő között 
nincs összefüggés. A MOM, azaz a Magyar Optikai Művek világhírű 
nagyvállalat volt, és országszerte számos telephelye működött. Ezek 
egyike volt a komlói gyár, ahol mintegy ötszázan dolgoztak. A MOM 
a rendszerváltás után sok más neves állami nagyvállalathoz hason-
lóan összeomlott, illetve részekre szakadt. A komlói egység 1997-ben 
szerencsés módon száz százalékos magyar magántulajdonba került, 
és ami legalább ennyire fontos: termelőüzemként működik a mai na-
pig a korábbival megegyező profillal, azaz forgácsoló tevékenységet 
végzünk. Az egyetlen, de lényeges különbség az, hogy a termékport-
fóliónk jelentősen bővült, igaz, ma már „csak” száz munkatársunk van, 
de természetesen nem érdemes összehasonlítani a mai és a 30-40 
évvel ezelőtti termelékenységi és hatékonysági elvárásokat, illetve le-
hetőségeket – mondta Nagy Ferenc, a cég műszaki és kereskedelmi 
igazgatója. ‡

Hosszú távon is 
Jól MűKÖDő MEgOlDáSt
Szállít A WAltEr
» szerző: Szabó Márton
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a legnagyobbak beszállítói

A komlói gyár üzemcsarnokaiban a forgácsolási techno-
lógiák széles skáláját alkalmazzák. CNC-száladagolós automatá-
kon, megmunkálóközpontokon, CNC-esztergákon dolgoznak, de 
lefejtőmarók, üregelőgépek, menetmángorláshoz mángorlógépek, 
hidegfolyató gépek, továbbá különféle köszörűk alkotják a géparze-
nált, emellett pedig hő- és felületkezelési eljárások elvégzéséhez is 
megvan a megfelelő infrastruktúra. A térségben például kevés üzem 
végez átmeneti korrózióvédelmet biztosító barnítást – a MOM Faktor-
nak ez a képessége is megvan. A cég saját szerszámüzemmel, illetve 
szereldével is rendelkezik.

– ügyfélkörünk három fő csoportját neves, köztük globális 
piacvezető vállalatok, haszongépjárművekhez futómű-, személygép-
járművekhez motor- és sebességváltó-, illetve földmunkagép-gyártók 
alkotják. A haszongépjármű-futóművek gyártói számára elsősorban 
fékalkatrészeket, legnagyobb volumenben fékutánállító karokat állí-
tunk elő. Az autóipari területen két termékvonalunk van: a motorve-
zérműtengely-alkatrészeké, valamint a sebességváltó-alkatrészeké. 
Éppen a közelmúltban a világ egyik vezető sebességváltó-gyártójánál 
– 1200 aspiráns közül egyedüli magyar cégként – váltunk beszállító-
vá, amire rendkívül büszkék vagyunk. Nemkülönben arra, hogy a föld-
munkagépek szegmensében a globális piacvezető gyártó stratégiai 
beszállító partnere vagyunk a hidraulikahenger-dugattyúk esetében. 
A több lábon állás, amely főként a 2008 végén kirobbant gazdasági 
válság után értékelődött fel, nálunk valósággá vált. Forgácsolási te-
vékenységünk sokrétű, és mindegyik módozatban jelentős szakmai 
tapasztalattal rendelkezünk.

Amit csak lehet, saját erőből oldunk meg, így viszonylag nagy 
függetlenséggel, rugalmassággal és hatékonysággal rendelkezünk. 
ritkán kell kooperációs partnert bevonnunk egy feladat megoldásába 
azért, mert nem áll rendelkezésünkre a megfelelő gép vagy technoló-
gia. Mindez azért nagyon fontos, mert az elvárások három téma köré 
csoportosulnak, függetlenül attól, hogy földmunkagépekről vagy high-
tech autók alkatrészeiről van szó. Konstans minőséget kell előállítani, 
maximális gyorsaságot és rugalmasságot kell tanúsítani, de mindezért 
nem állapíthatunk meg magasabb árat, mint a V4-országok, törökor-
szág vagy a kelet-európai országok hozzánk hasonló fémforgácsoló 
cégei. Jól álljuk a versenyt a térségi országokkal, és több tenderen 
török konkurenseket is sikerült magunk mögé utasítani. Ez azért is 
rendkívül fontos, mert jellemzően több év futamidejű, az értékesítést 
követő ellátási vállalások, illetve kötelezettségek miatt akár másfél 
évtizedes időtartamú együttműködésekről van szó. Ahhoz, hogy ké-

pesek legyünk ilyen megbízásokat elnyerni, illetve azokat megtarta-
ni, hatékony folyamatokat kellett kialakítanunk, valamint stabilitást 
biztosító vállalati és üzleti kultúra meghonosítására volt szükség. 
Mindebben kiemelt szerepe volt elődömnek, Máté Istvánnak, aki az 
elmúlt évtizedekben végzett munkájával nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy világcégek partnerei lehetünk. Szintén lényeges, hogy üzemi 
infrastruktúránk korszerű, mert a nemzetközi versenyben már csak 
a maximális termelékenységet biztosító szerszámgépekkel, illetve fej-
lett üzemi menedzsmentrendszerek alkalmazásával lehet helytállni. 
Aki csak az árral próbál „vitézkedni”, az előbb vagy utóbb elbukik, mert 
ennek a világnak már vége van. A jelen és minden bizonnyal a jövő ki-
hívása a munkaerőhiány. A szakember-utánpótlást a helyi szakközép-
iskolával kialakított szoros együttműködésben, a képzésben való aktív 
szerepvállalásunkkal igyekszünk biztosítani – hangsúlyozta a műszaki 
és kereskedelmi igazgató.
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Helybe jön a megoldás

– A nagy teljesítményű és pontos gépek, illetve a képzett 
szakembergárda mellett meghatározó szerepük van a szerszámoknak 
és az alkalmazott technológiának. Ez az a „páros”, amellyel jelentős 
hatékonyságnövekedést lehet elérni, és ebből adódóan a szerszám-
beszállítókat stratégiai partnereknek tekintjük. Nagyban támaszko-
dunk szakértelmükre, és azt várjuk el tőlük, hogy átfogó megoldásokat 
biztosítsanak számunkra. Nem abban vagyunk érdekeltek, hogy tele-
fonon vagy egy rövidre szabott e-mailben javasolnak egy adott szer-
számtípust, amelyet kipróbálhatunk, és vagy „működik” vagy nem, ha-
nem abban, hogy az általunk küldött alkatrészrajz alapján akár a teljes 
technológiát kidolgozva mutassák be nekünk azt a megoldást, ame-
lyet egy új feladatnál, egy felmerült probléma orvoslásánál vagy egy 
meglévő folyamat hatékonyabbá tételénél alkalmazhatnánk. Azt, hogy 
kivel tudunk hosszabb távon együtt dolgozni, alapvetően az határozza 
meg, hogy ennek az elvárásunknak képes-e eleget tenni – mondta 
Ambach Attila, a cég alkatrészgyártásért felelős részlegvezetője.

Helyettese, Bayerle tamás hozzátette: a szerszámbeszállí-
tók részéről három különféle megközelítést tapasztalnak. Az egyik 
a „távgyógyítás”, azaz a feladat távolból való kezelésének kísérlete, 
amely egyáltalán nem működőképes, a másik a „ritkás” látogatá-
sokkal tarkított együttműködés, a harmadik típus pedig az, ame-
lyet a Walter Hungária Kft. valósít meg: folyamatosan monitorozzák 
a MOM Faktor igényeit.

– gyakori, hogy partnereink egy bizonyos alkatrésztípusból 
egy néhány paraméter tekintetében eltérő verziót rendelnek meg 
egészen kis, akár néhány darabos szériában, vagy más beszállítóik 
nem képesek megoldani egy feladatot, ezért minket kérnek fel an-
nak elvégzésére. A rugalmasság esetünkben azt jelenti, hogy ezekre 
az igényekre igyekszünk azonnal választ adni. Erre azonban csak ak-
kor van lehetőségünk, ha megfelelő háttértámogatást kapunk, azaz 
nem kell heteket vagy hónapokat várnunk arra, hogy a szerszámbe-
szállítónk reagáljon a megkeresésünkre. Ha a Walterhez fordulunk, 
legyen szó halasztást nem tűrő vagy kevésbé sürgető esetről, part-
nerünk mindig az általunk elvárt módon jár el. Az alkatrészrajz alap-
ján meghatározzák a művelet vagy műveletek elvégzésére alkalmas 

szerszámot, illetve szerszámokat, majd személyesen keresnek fel 
minket, hogy az elképzelt megoldás működőképességét és hatékony-
ságát tesztek során bizonyítsák. Olyan szakmai tudással és tapasz-
talattal rendelkeznek, hogy – egy gépkezelő kollégánk felügyelete 
mellett – nyugodt szívvel átadhatjuk nekik a gépet. Ez praktikusan 
úgy történik, hogy reggel, munkakezdéskor a walteres kollégával vagy 
kollégákkal áttekintjük a feladatot, a célokat, majd megkezdik a tesz-
tet, én pedig a saját feladatomra tudok összpontosítani. A nap végén 
találkozunk, és átbeszéljük a tapasztalatokat. Nem vonnak el emberi 
erőforrást, magabiztosan és hatékonyan dolgoznak. Egy olyan nagy 
kapacitáskihasználtságú üzemben, mint a miénk, ez is fontos – je-
gyezte meg a részlegvezető. ‡

_3 _4

_1  Walter szerszámtároló és -kiadó automata  
a MOM Faktor üzemében

_2  Balról lászló róbert kiemelt ügyfelekért felelős  
értékesítő, szaktanácsadó (Walter Hungária Kft.),  
Nagy Ferenc műszaki és kereskedelmi igazgató, 
Ambach Attila alkatrészgyártási részlegvezető,  
Bayerle tamás alkatrészgyártási részlegvezető- 
helyettes (MOM Faktor Kft.) és Szabó András  
értékesítő, szaktanácsadó (Walter Hungária Kft.)

_3  A MOM Faktornál készülő alkatrészek a világ  
számos neves járműgyártójának, illetve járműipari  
beszállítójának termékeibe épülnek be

_4  A MOM Faktornál prémiumkategóriás szerszám- 
gépekkel dolgoznak
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– Örülünk, hogy partnerünk bátran él azokkal az üzleti és 
szakmai lehetőségekkel, amelyeket a szerszámfelhasználóknak kíná-
lunk. A MOM Faktornál már évekkel ezelőtt megértették azt, hogy egy 
adott szerszámtípus másikra történő cseréjével nem feltétlenül lehet 
átütő sikert elérni. Akkor és úgy lehetünk eredményesek, ha megvizs-
gáljuk az aktuálisan alkalmazott technikát, illetve azt is, hogy a meg-
lévőt hogyan lehet és érdemes módosítani, illetve milyen más alterna-
tívákkal lehet kiváltani. Mi átfogó javaslatokat teszünk le az asztalra. 
Olyan megoldásokat, amelyek révén az üzemek nemcsak gyorsabban 
és nemcsak pontosabban tudnak forgácsolni, hanem gyorsabban és 
pontosabban. Még mindig vannak olyan forgácsoló üzemek – a MOM 
Faktor nem tartozik közéjük –, amelyekben csak és kizárólag a szer-
számok árát nézik, és nem a darabra eső szerszámköltséget, vagy 
olyan összefüggéseket, mint például azt, hogy az indokolatlanul hosz-
szú ciklusidő milyen hatással van egy nagy értékű szerszámgép kapa-
citáskihasználtságára, illetve a gépberuházás megtérülési idejére. Ez 
alapvetően hibás megközelítés. Jellemzően nem az a perdöntő, hogy 
egy szerszámlapka 6 vagy 5,80 euró, hanem az, ha egy művelet ide-
jét sikerül megfelezni – mondta lászló róbert, a Walter Hungária Kft. 
kiemeltügyfél-értékesítője, aki közel hét évig segítette a MOM Faktor 
csapatát, mielőtt idén januárban átadta volna Szabó András mérnök-
tanácsadónak a stafétát.

– Az említett példa nagyon életszerű. Éppen idén áprilisban 
sikerült leszorítanunk egy 2 perc 20 másodpercet igénybe vevő mű-
velet ciklusidejét 1,7 perc alá. Ezzel – az érintett termék gyártási vo-
lumene miatt – éves szinten 25 ezer percnyi, azaz 400 órányi, vagyis 
16 napnyi, tehát több mint 2 heti gépkapacitást tudtunk felszaba-
dítani partnerünk számára. Nem mellékesen a szerszámköltséget is 
30 százalékkal csökkentettük. Szintén a közelmúlt egyik szép, közös 
eredménye volt, amikor egy alkatrésznél problémát okozott a kemény 
kéreg megbontása. Az üzemben váltólapkás szerszámot használtak. 
Ezekből műszakonként három darab „fogyott el”. Mi egy utánélezhető, 
tömör keményfémmarót javasoltunk a művelethez, amely be is vált. 
Ezzel a szerszámmal mintegy négyezer munkadarabot gyártanak le, 
majd újraélezzük – mondta Szabó András.

– Valóban rendkívül hatékony megoldást hoztak Komlóra 
a walteres kollégák, de ezt már megszoktuk tőlük. Az említett pro-
jektek egyébként kiváló példái azoknak a komplex megoldásoknak, 
amelyekre szükségünk van. Nemcsak technológiát és szerszámot 
kínálnak, hanem az újraélezést is megoldják számunkra. Érezhetően 
arra törekednek, hogy hosszú távon is jól működő megoldást szállítsa-
nak nekünk, mert a minőségen, illetve a gyors reakción túl a gyártási 
folyamat biztonsága és stabilitása is elsődleges számunkra – jegyezte 
meg Ambach Attila.

– Walteres pályafutásom előtt az egyik világszinten vezető 
autóipari beszállító vállalatnál dolgoztam folyamatmérnökként. Jól is-
merem a szegmens kihívásait, így például az említett folyamatbizton-
sági kérdés fontosságát. Nem egy bizonyos ideig kell a szerszámnak 
és a teljes technológiának állandó minőséget garantálva működnie,  
hanem folyamatosan, hiszen minél gyakrabban áll a gép, annál na-
gyobb a veszteség. Ezt tartottuk szem előtt akkor is, amikor a ke-
mény kéreg megbontásának feladatához hozzáláttunk. Olyan meg-
oldást alakítottunk ki, amely egyrészt szerszámtakarékos, másrészt 
a teljesítmény és pontosság szempontjából sem hullámzó. Mivel az 
üzem egyik leginkább leterhelt gépéről volt szó, nem kértük, hogy ál-
lítsák le azt, kimásoltuk a programot, és offline dolgoztunk vele, majd 

a tesztelésnél visszatöltöttük a gépre. Végeredményben 16 száza-
lékkal sikerült növelnünk a termelékenységet, és csaknem tizedeltük 
a kéregbontó szerszám költségét – mutatta be a projekt részleteit 
Szabó András. 

– Az eset pikantériája, hogy ezzel a feladattal több szer-
számbeszállítónkat is megkerestük. Van olyan közöttük, aki még 
mintadarabokat is elvitt, de a megoldási javaslattal máig adós. Nem 
állítjuk, hogy minden Walter-teszt sikeres, de a walteres kollégák 
rendre a maximumot igyekeznek nyújtani, soha nem „spórolják” ki 
a projektekből az energiát és a munkaórákat. Az együttműködésünk 
hét éve alatt persze előfordult már, hogy feltették a kezüket, őszin-
tén és – ez nagyon fontos – időben jelezve, hogy nem fogják tudni 
teljesíteni egy adott műveletnél az általunk elvárt paramétereket. 
Mindig egyenes, őszinte, szakmai párbeszéd folyik közöttünk – fűzte 
hozzá Bayerle tamás.

automataHasználatból jeles

A Walter bizonyos szempontból „beköltözött” a MOM Faktor-
hoz, ugyanis néhány évvel ezelőtt egy Walter szerszámkiadó automa-
tát állított üzembe a cég. A szerszámkiadás azonban csak a beren-
dezés egyik funkciója, mert nemcsak az abban tárolt szerszámokat, 
hanem – virtuális módon – a teljes szerszámraktárat is kezeli, és nem 
ez az egyetlen különlegessége. Amikor a MOM Faktor megfogalmazta 
az automatatelepítési igényét, egyértelműen jelezte azt is, hogy a be-
rendezés ne egy klasszikus dolgozói jogosultsági séma szerint adja 
ki a szerszámokat, hanem egy adott termék előállításának különféle 
műveleteihez kötődően vehessék ki azokat az arra feljogosított kollé-
gák. A kivétel alapját egy folyamatkísérő lap képezi, ezen vannak fel-
tüntetve a kivételhez szükséges adatok.

– Partnerünk újabb és újabb, valóban egyedi elvárásokat tá-
masztott az automata működésével szemben, és őszintén elmond-
hatjuk, hogy nem kevés fejtörést okozott ezek teljesítése, de végül 
mindent megoldottunk, amiben nagy érdemei vannak egykori kollé-
gánknak, Németh gergőnek. A rendszer végül olyan sokrétű lett, hogy 
bátran kijelenthető: a MOM Faktornál telepített automatánk működé-
se és működtetése Magyarországon egyedülállónak, de valószínűleg 
Európa-szerte példaértékűnek számít – mondta lászló róbert.

– Mi csak egy automatát ismerünk, az általunk használtat, de 
tény, hogy több, a saját területén nemzetközi piacvezetőnek számító 
megbízónk auditcsapata jegyezte már meg, hogy ilyen komplexitással 
és finomra hangolva saját gyáraikban sem használnak szerszámkiadó 
automatákat. Hozzá kell tennem: minden dicséret ellenére van még 
hova fejlődnünk. Mivel az automata képes kommunikálni vállalatirányí-
tási rendszerünkkel, a szerszám-utánrendelések is automatizálhatók. 
Ennek tesztjeit már elvégeztük, de még nem élesítettük ezt a funk-
ciót. Ugyanakkor az automata már most is fontos szerszámmenedzs-
ment-adatokat szolgáltat. Például az általunk gyártott termékekre 
lebontva meg tudom nézni a szerszámhasználatot, a szerszámfo-
gyást, illetve a kapcsolódó szerszámköltségeket, és ezekre alapozva 
technológiai változtatásokat tudunk kezdeményezni, és persze a be-
szerzési döntéseinknél is felhasználjuk az információkat. Kézben tart-
juk az üzemi folyamatokat, és ahogy utaltam rá, napjainkban nem az 
alacsony vállalási árral, hanem az okos anyag- és eszközgazdálkodás-
sal, a termelési folyamatok szüntelen fejlesztésével, illetve az ebben 
hatékony támogatást nyújtó partnerekkel lehet versenyben maradni 
a nemzetközi piacokon – hívta fel a figyelmet Nagy Ferenc műszaki és 
kereskedelmi igazgató. 

szaBó andrás

területi értékesítő, szaktanácsadó
andras.szabo@walter-tools.com

www.walter-tools.com
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A nagy mennyiségű információval való megfelelő bánásmód 
gyorsan egyfajta új kulturális készséggé válik – aki rendelkezik ezzel, 
az egyértelműen előnybe kerül azokhoz képest, akik erre nem képesek. 
Ez különösképpen igaz a mindennapi üzleti tevékenységekre, ahol az 
információk kezelése kulcsszerepet játszik a gyors és hatékony ügy-
intézésben, amely közvetlen hatása van a folyamat minőségére és a 
munka eredményességére. 

A Walter információs szakértői ezzel tökéletesen tisztában 
vannak. Feladatuk, hogy – amennyire csak lehetséges – a Walter 
szerszámok használóit segítsék a munkában: ezért is kínál a vállalat 
az utóbbi időben egy hatékony megoldását ügyfeleinek, amely az infor-
mációáradatot próbálja megfékezni. Az új my.Walter portál személyre 
szabható annak érdekében, hogy gyorsan a szükséges információkhoz 
lehessen jutni a Walter-termékekkel kapcsolatos részletektől kezdve 
az aktuális eseményeken át az új vagy a korábbi rendelésekkel kap-
csolatos információkig. A preferenciákkal összhangban a felhasználói 
felület ráadásul gyorsan testreszabható a prioritások későbbi változá-
sával vagy például az információk átmozgatásával. ‡

» A MODErN ÉlEt EgyIK NAPI KIHíVáSA, HOgy
HOgyAN IráNyítSUK ÉS rANgSOrOlJUK 
A FElÉNK árAMló INFOrMáCIóKAt, HOgyAN 
VálASSzUK El A HASzNOS INFOrMáCIóKAt 
A HASzONtAlANOKtól, tOVáBBá HOgyAN
tárOlJUK A lEHEtSÉgES FONtOS rÉSzlEtEKEt,
AMElyEKrE KÉSőBB MÉg SzüKSÉgüNK lEHEt. «

Csak A SzüKSÉgES
INFOrMáCIó! KrEAtíV ÉS SzEMÉlyrE

SzABOtt APPlIKáCIó
WAltEr SzErSzáM 
HASzNálóK SzáMárA

_1
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A képernyő-elrendezés rendkívül könnyen és intuitív módon 
kialakítható a drag and drop módszer használatával. A felhasználók 
dönthetik el azt is, mely kártyákat akarják megjelentetni a szemé-
lyes oldalukon, így tudnak hozzáférni a szükséges információkhoz, 
mégpedig lényegesen gyorsabban és hatékonyabban, mint korábban 
bármikor.

a felHasználók igényeit kiszolgálva

Ez a megoldás rendkívül jól kiszolgálja a felhasználók igényeit, 
ami jól látható a látogatói számokból: a my.Walter még csak pár hete 
volt elérhető, amikor Prabhu Das csapata már több mint 10 000 fel-
használót regisztrált. Sokan közülük már „intenzív” használókká vál-
tak, vagyis teljes mértékben kihasználják, hogy a felhasználói felületet 
képesek saját igényeik szerint alakítani. 

Mathias Scherer, a Walter Deutschland gmbH műszaki ta-
nácsadója és értékesítője azt mondja: „úgy gondolom, ez egy jelentős 
fejlődés már csak abból a szempontból is, hogy képes vagyok ezeket a 
kártyákat a saját oldalamon az általam leggyakrabban használt három 
alkalmazáshoz tenni: az elérhetőségre és árakra, a kopásoptimalizáló 
alkalmazásra és a hozzáférésre a Walter gPS termékadatbázisunkhoz.” 

Ez pontosan azokat az információkat biztosítja a számára, 
amelyekre az ügyfeleivel folytatott napi megbeszélések során szük-
sége van. „Például, ha egy ügyfél szeretné tudni, milyen gyorsan lesz 
elérhető egy bizonyos szerszám, és mennyibe kerül (ez két gyakori 
kérdés felénk), akkor egy pillanat alatt pontos választ tudok adni.”  Az 
alkalmazás azt is lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy lássák a 
korábbi tranzakcióikat, nyomon kövessék a folyamatban lévő rendelé-
seket, vagy lekérdezzék azok aktuális státusát.

a napi tevékenység megkönnyítése

Prabhu Dutta Das, a Walter webes megoldásokért felelős 
menedzsere és a projekt vezetője a következőt mondja: „Honlapunk 
általános hozzáférést biztosít ügyfeleinknek minden nyilvánosan el-
érhető információhoz a Walter szerszámaival, megoldásaival és szol-
gáltatásaival kapcsolatban. Az eredmény: különböző platformokról 
származó információk bősége, minden részlet, amelyre az ügyfelek-
nek sokszor nincs is szükségük. A my.Walter ötlete éppen ezért az, 
hogy lehetővé tegyük ügyfeleink számára a saját személyes felületük 
könnyű létrehozását. Ezzel optimalizálhatják a számukra szükséges 
információk használhatóságát, hogy bármikor naprakész áttekintést 
kaphassanak. Ez nagyon megkönnyíti a napi tevékenységek végzését”.

A my.Walter szerkezete két szintre osztható: 
• az „alapszintre”, amely csak a rendkívül fontos információk kis meny-
nyiségét tartalmazza, illetve 
• a „magas szintre”, amely az összes lehetséges részletet tartalmazza.

A my.Walter témaköröket jelölő „kártyák” segítségével nyújt 
információkat, amelyek azonban könnyen változtathatók. A kártyák 
arra használhatók, hogy az információkat rendszerezzék a szerszá-
mok, az eredmények, a rendelések vagy éppen a kedvenc linkek sze-
rint. A felhasználók dönthetik el, mely információs szintre van szük-
ségük egy adott pillanatban, melyek a prioritások, milyen modulokat 
akarnak a kártya alapján, és hogyan szeretnék rendszerezni azokat. 

_1  Az új my.Walter honlap személyre  
szabható a gyors hozzáférés érdekében

_2  A my.Walter „kártyák” használatával 
mutatja a könnyen módosítható  
információkat

_3  A kártyák rendeltetése az információk 
rendszerezése szerszámok,  
eredmények, rendelések vagy éppen  
a kedvenc linkek alapján

_4  A my.Walter szerkezete két,  
egy alacsony és egy magas szintre 
osztható

_2

_3 _4
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A Walter gPS-hez való hozzáférés egyaránt lényegesen egy-
szerűbbé teszi a felhasználók és a műszaki tanácsadók életét, pél-
dául Bernhard Weihermüller, a Walter e-marketingmenedzsere és 
értékesítéstámogatója esetében is. Szavai szerint: „Itt akár termékek 
alapján is lehet keresni, egyetlen hierarchikus struktúrát használva, 
szűrőfunkcióval vagy akár az alkalmazás alapján is, mint például a 
zsebmarás vagy a síkesztergálás. A felhasználó megadja a szükséges 
paramétereket az alkalmazásban, és a rendszer kiszámítja a forgá-
csolási adatokat, valamint előzetes költségkalkulációt is végez meg-
munkálási lépésenként.”

A my.Walter az ügyfél igényeinek megfelelően kialakítható 
kártyákat kínál ezekhez és számos más forgatókönyvhöz. „Kereske-
dőktől és azok munkatársaitól kezdve egészen a végfelhasználókig 
nagyon sokan kedvelik ezt az eszközt” – mondja Weihermüller. Prabhu 
Das pedig hozzáteszi: „A használóinktól kapott visszajelzések alapján 
az látszik, hogy rendkívül hasznosnak találják az új eszközt. És ezt 
természetesen nagyon jó dolog hallani.” 

A my.Waltert tetszőleges eszközzel használhatják: az eszköz 
alkalmazza az egyedi konfigurációt, és elérhetővé teszi a használatát 
bármilyen más eszközön. Ha módosítják a témák vagy a képernyő el-
rendezését, amíg például az okostelefonon használják, akkor ugyanaz 
a felhasználói felület fog megjelenni a következő alkalommal is, amikor 
például PC-ről vagy tabletről jelentkeznek be.

Mathias Scherer a kopásoptimalizáló alkalmazást is rend-
kívül hasznosnak tartja, olyannyira, hogy saját oldalán is megjelölte. 
Ez az applikáció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a kü-
lönböző alkalmazások során egyedi kopásformákat határozzanak 
meg váltólapkák, forgó szerszámok és tömör keményfém szerszá-
mok használatakor. Minden egyes kopásforma ábrán látható, nagy 
felbontású fényképekkel, nagyítási funkcióval együtt. Valamennyi 
esetben megtalálható a feltételek leírása, amelyek mellett az adott 
kopástípus megjelenik, és az is, hogyan lehet orvosolni a problémát. 
Ehhez az alkalmazás ajánlásokat tesz, például: „Használjon kopás-
állóbb szerszámanyagot!”, „Csökkentse az előtolást!”, „Csökkentse 
a forgácsolósebességet!”, „Növelje a hűtőfolyadék nyomását!” vagy 

„Ellenőrizze az irányt!”. A felhasználó alkalmazhatja ezeket az ajánlá-
sokat a kopás csökkentése érdekében – és ez együtt jár a szerszámok 
éltartamának növelésével és a költségek csökkentésével.

szolgáltatás és tapasztalat zsebre téve

Ahogy Mathias Scherer hangsúlyozza: „Ez az alkalmazás 
szinte aranyat ér. A felhasználónak csak annyit kell tennie, hogy 
mutat nekem egy fényképet vagy egy szerszámot, amelyen egy 
alkalmazásspecifikus kopásforma látható, és a my.Walter kártyán ke-
resztül rögtön az alkalmazáshoz férek hozzá, és a lehetséges megol-
dást tudom javasolni neki.” 

Az ügyfél számára ez azért előnyős, mert gyorsan és könnyen 
kiderülhet, hogy hogyan lehet megelőzni vagy csökkenteni a jövőben 
a kopásnak azt a bizonyos fajtáját. Mathias Scherer számára pedig 
azért kedvező, mert kompetens tanácsadóként jelenik meg, aki az 
ügyfeleknek kitűnő szolgáltatást nyújt.

A my.Walter hozzáférést tesz lehetővé a felhasználóknak minden 
Walter-termékhez, szolgáltatáshoz és információhoz egy egyszerű honla-
pon keresztül: mindegy, hogy a Walter gPS-ből vagy a Walter Xpressből 
származó adatra van szükségük, egy termékkódot vagy forgácsolási 
adatokat keresnek, esetleg e-dokumentumok vagy árlisták szüksége-
sek, vagy éppen a Walter toolshopban szeretnék a rendelésüket nyomon 
követni. Az összes információhoz, amelyre a Waltertől szüksége lehet a 
felhasználónak, könnyen hozzá lehet férni bármilyen felületről. Amint az 
ügyfél kialakította a honlapot, az ugyanúgy fog megjelenni, függetlenül 
az eszköztől és az internetkapcsolattól, lehetővé téve, hogy mindig úgy 
dolgozzon, ahogyan azt megszokta.

guCsi-végH ivett

marketing
ivett.gucsi-vegh@walter-tools.com

www.walter-tools.com

_5

_5  Bernhard Weihermüller, a Walter e-marketingért  
és e-értékesítéstámogatásért felelős menedzsere
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_fókusztermékek

  Az M4000-CSAláD  
  ISMÉt úJ tAggAl  
  gyArAPODOtt  

  KÖltSÉgHAtÉKONy  
  ÉS PrECíz – BESzúráS  
  Az úJ MX-rENDSzErrEl  

Kimagasló cserepontosság, stabilitás és folyamatbiztonság 
– ezek jellemzik a Walter új MX-beszúrórendszerét. Sekély beszúrá-
sok, így például biztosítógyűrű horonymegmunkálása esetén alkal-
mazhatók hatékonyan ezek a szerszámok: a precízen körbeköszörült 
váltólapkák négy forgácsolóéllel rendelkeznek, a szerszámtest pedig 
védelmet nyújt a használaton kívüli éleknek egy esetleges ütközés, 
lapkatörés során. A váltólapka és a lapkarögzítés kialakításának kö-
szönhetően a csatlakozófelület nem sérül, a többi forgácsolóél ilyen 
esetben is használható marad. Bármely forgácsolóél-szélesség eseté-
ben ugyanolyan stabil, széles felfekvő felület gondoskodik a biztos és 
pontos rögzítésről, és gátolja meg a váltólapka benyomódását a szer-
számtestbe, ami hátrányosan befolyásolná a cserepontosságot.

Az új családtag, az M4003 síkmaró a már jól ismert SD…09 
és SD…12 lapkákat fogadja. Az univerzálisan bármely szerszámvál-
tozatban alkalmazható sarokrádiuszos kiviteleken kívül mellékéllel 
rendelkező, szinterezett vagy akár köszörült kivitelek is rendelkezésre 
állnak, amennyiben a megmunkálás során jó felületminőség elérése 
a cél. Öt kölönböző geometria (a 0°-os homlokszögű stabil kiviteltől 
a borotvaéles alumíniumlapkáig) és a lapkaminőségek széles palet-
tája biztosítja a szerszám széles körű alkalmazhatóságát, ami a meg-
munkált anyagokat és a megmunkálási körülményeket illeti. A simítási 
műveletek idejének jelentős csökkentéséhez vagy a mart felület mi-
nőségének javításához a síkmaró széles mellékéllel rendelkező wiper 
váltólapkával is szerelhető.

tipp:
 a közelmúltBan számos
teszt Bizonyította a preCíz
Hűtöközeg-Hozzávezetés
fontosságát és eredményességét
mind a Be- és a leszúrás, mind pedig
az iso esztergálás területén.
az mx Beszúrókések rendelkeznek Belső
Hűtőközeg-Csatornával, amely vagy Cső-
Csatlakozáson, vagy megfelelő szerszám-
tartón keresztül táplálHató. 

tipp: 
a pozitív geometriájú,
lágyan forgáCsoló m4003
tökéletesen alkalmazHató gyengéBB
szerszámgépeken, esztergagépen Hajtott
szerszámként, vagy HosszaBB szerszám-
kinyúlás esetéBen a rezgések elkerülésére.
a síkmaró alkalmas anyagBan történő
fogásvételre ferde (ramping) vagy akár
merőleges (plunging) Bemerüléssel.
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  BOrOtVAÉlEK ÉS  
  MINIMálIS ADHÉzIó  

A HiPIMS (High-Power Impulse Magnetron Sputtering) 
bevonatolási technológia már bizonyította műszaki fölényét tömör 
keményfém (MC341) és váltólapkás (WNN15 lapkaminőség) szer-
számokon. Az eljárás segítségével létrehozott bevonat tömörségével, 
valamint kiváló felületminőségével és rétegtapadásával tűnik ki az ed-
digi technológiák közül; forgácsolószerszámokon ez kisebb súrlódást, 
az élrátétképződés nagyfokú hátráltatását és a kopás késleltetését 
eredményezi. Esztergálásban a WNN10 és a WSM01 jelölésű lapkami-
nőségek hordozzák a HiPIMS-köpenyt, a WNN10 alumínium és nemvas 
fémek megmunkálásában jeleskedik, míg a WSM01 a rozsdamentes 
acélok és a szuperötvözetek simító műveleteiben kínál nagyobb haté-
konyságot a felhasználónak.

Az esztergálás közepes alkalmazási te-
rülete gazdagodott most egy új forgácstörővel: az 
MS3 elnevezésű lapka jellemzője az erősen ívelt és 
rendkívül éles forgácsolóél, amely a főélen a 17°-os 
homlokszöggel együtt lehetővé teszi a rezgésmentes megmunkálást 
hosszabb szerszámkinyúlások (például furatkések), labilis, vékony falú 
vagy hosszú tengely jellegű alkatrészek esztergálásakor. Ha csak kis-
mértékű sorjaképződés megengedett, akkor is ez a borotvaéles váltó-
lapka nyújt biztos segítséget. A geometriai jellemzők sikerrel hátrál-
tatják az élrátétképződést, ezért olyan feltapadásra hajlamos anyagok, 
mint például a rozsdamentes acélok vagy a hőálló szuperötvözetek is 
jól megmunkálhatók vele. A geometria elérhető az új HiPIMS-PVD, va-
lamint a már jól bevált PVD-Al2O3 és a kopásálló CVD-bevonatokkal is.

tipp:
a vékony Bevonattal ellátott, Borotvaéles
váltólapkák eredményesen vetHetők Be
akkor is, Ha nem megengedett a megmunkálás
utáni sorja az alkatrészen, illetve
Ha esztergáláskor nagyon jó felületminőség
létreHozása a Cél – akár aCél munkadaraBok
forgáCsolásakor is.

tipp: 
a vastagaBB Cvd-Bevonatok növelik a kopás-
állóságot, de tompáBBá teszik a forgáCsoló-
élt. amikor az éltartam kritériuma aCélok
esztergálásakor a sorjaképződés, vagy
öntvény alkatrészek esetéBen a kitöredezés,
sok esetBen a vékony pvd-Bevonattal ellátott
éleseBB, rozsdamentes anyagokHoz
fejlesztett lapkák a legHatékonyaBBak.

pusztay gáBor

szakmai vezető
gabor.pusztay@walter-tools.com

www.walter-tools.com

  ESztErgáláS  
  SOrJA- ÉS rEzgÉS-  
  MENtESEN Az úJ MS3-  
  gEOMEtrIáVAl  
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A gépjárműveknek és a háztartási gépeknek – bár funkciójuk 
gyökeresen eltér egymástól – számos közös tulajdonsága van. többek 
között az, hogy elektromotorjaikban nagy eséllyel találhatunk olyan 
tengely jellegű alkatrészeket, amelyek az 1996-ban alapított, magyar 
magántulajdonban lévő, mintegy 160 főt foglalkoztató kunszentmár-
toni Uniturn Kft. üzemében készültek.

– A két fő felvevőpiacunk az autóipar és a háztartásigép-gyár-
tás. Köztudott, hogy mindkét ágazat szigorú követelményeket fogal-
maz meg mind a termékek minősége, mind pedig a beszállítók teljesít-
ménye kapcsán. Ez a gyakorlatban hibamentes alkatrészeket, pontos 
szállításokat, illetve nagyfokú rugalmasságot jelent. Ma már mindkét 
említett iparág részéről alapelvárás az ISO/tS működtetése, így ter-
mészetesen folyamatainkat e minőségügyi rendszernek megfelelően 
alakítottuk ki. Az autóiparnak köztudottan fokozottak a minőségi el-
várásai, ennek ellenére a háztartásigép-gyártás a nehezebb „terep”, 
mert a háztartási gépek és berendezések iránti keresletet jelentősen 
befolyásolja az egyes felvevőpiacokon a fogyasztók aktuális vásárló-
ereje és vásárlási hajlandósága, a beépülő innovatív megoldások piaci 
fogadtatása, illetve a keresleti szezonalitás, így például a karácsony 
előtti csúcs intenzitása. Évente mintegy 11 millió különféle alkatrészt 
állítunk elő, de ez mindösszesen 26 cikkszámot jelent, amiből köny-
nyen kikövetkeztethető, hogy nagy szériákat gyártunk, és ez óvatos 
üzletpolitikára sarkall minket. A már említett piaci hektikusság miatt 
számítanunk kell arra, hogy a háztartásigép-gyártók megrendelései 

az év egészét tekintve kiegyensúlyozatlanul futnak be. Amikor pedig 
befutnak, akkor nagy volumenekről van szó, rövid határidőkkel, majd 
ezeket a csúcsokat hosszabb „szélcsendes” időszakok követik. 

Mivel ezt a ciklikusságot már kitapasztaltuk az elmúlt év-
tizedek alatt, ezért törekedtünk arra, hogy megbízóinkkal közösen 
olyan megoldást találjunk, amely lehetőséget ad a termelési csúcsok 
kiegyenlítésére. Szerencsére kezdeményezésünk pozitív fogadtatásra 
talált, így ügyfeleinkkel hosszú távú együttműködési megállapodáso-
kat köthettünk, és ennek köszönhetően a rendelkezésünkre álló ka-
pacitásokat a csendesebb hónapokban is teljes mértékben ki tudjuk 
használni, ami napjainkban megbecsülendő ritkaságnak számít. Kife-
jezetten büszkék vagyunk arra, hogy az ágazat vezető gyártói ilyen 
bizalmat szavaztak nekünk, hiszen globális nagyvállalatok jellemzően 
csak olyan beszállítókkal alakítanak ki hasonló kooperációt, amelyek 
munkájával maximálisan elégedettek. természetesen semmi sincs 
ingyen, így ennek a pozíciónak az elérése is jelentős erőfeszítéseket 
igényelt részünkről, az ügyfelek elégedettségének, bizalmának meg-
őrzése pedig folyamatos munka. Az eddigi eredmények mögött jelen-
tős részben az áll, hogy műszaki szempontból frissek vagyunk, ami 
az üzleti oldalon növeli a versenyképességünket és rugalmasságunkat. 
Folyamatosan keressük az új, minél hatékonyabb technológiákat, ellá-
togatunk a mérvadó ipari szakvásárokra, figyeljük a gyártók fejleszté-
seit, és talán sokatmondó adat, hogy a gépparkunk átlagéletkora négy 
év – mondta Király lászló, az Uniturn Kft. műszaki vezetője.

» Egy MIKrON NEM APróSág – VAllJáK Az AUtóIPArNAK ÉS A PIACVEzEtő HáztArtáSIgÉP-
gyártóKNAK tENgEly JEllEgű AlKAtrÉSzEKEt BESzállító UNItUrN KFt.-NÉl,
AHOl A WAltErrE IS FONtOS CSAPAttAgKÉNt tEKINtENEK. «

AHOl A WAltEr IS A CSAPAt tAgJA » szerző: Szabó Márton

_1
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az a mikron tényleg számít

– Fémforgácsoló cég vagyunk, de termékportfóliónk, amelyet 
főként villanymotorok armatúráinak tengelyei alkotnak, speciális pá-
lyán tart minket technológiai szempontból. A fő csapásirány az eszter-
gálás és a köszörülés. Jelenleg több mint húsz CNC-hosszesztergával 
vagy másként mondva „svájci típusú” esztergával dolgozunk 3 és 4 
méter hosszúságú rúdacélokból. A felhasznált anyagok között domi-
nálnak a húzott acélok, de nem ritka, hogy a szigorú tűrések tartá-
sa miatt köszörült rúdacél felhasználására van szükség, illetve vevői 
igényektől függően szénacélt, automata acélt, illetve rozsdamentes 
acélt is megmunkálunk. Esztergáink maximális áteresztőképessége 
32 mm, ettől nagyobbra az általunk kiszolgált piaci szegmensben 
nincs szükség. A köszörülési szegmensben kizárólag csúcs nélküli 
köszörülést végzünk, és vagy egyetlen átmérőt munkálunk meg át-
eresztő köszörüléssel, vagy beszúró köszörülést alkalmazunk. Ez utób-
bit abban az esetben, ha egy adott tengelyen eltérő átmérőket kell 
egyetlen menetben forgácsolnunk. A köszörülés területén a 2000-es 
évek elején jelentős kihívással szembesültek a beszállítók, köztük mi 
is. Mind a járműgyártóknak, mind a háztartásigép-gyártóknak – a gé-
pek és berendezések zajkibocsátására vonatkozó direktívának való 
megfelelés, illetve a finomodó fogyasztói igények miatt – egyre ki-
sebb zajszintű elektromotorokat kellett beépíteniük termékeikbe. 
tudvalévő, hogy egy villanymotor zajkibocsátása a tengelyek körkö-
rösségi és úgynevezett sokszögmutatójával is összefüggésben van. 
Ez utóbbi esetben arról van szó, hogy minél több szöget alakítunk ki 
a tengelyalakon – mert a köszörüléskor minden esetben sokszöget 
képzünk a tengelytest átmérőjén –, annál csendesebb lesz a tengely 
működése a motorban, bár ez természetesen az alkalmazástól, illet-
ve a csapágyazástól is nagyban függ. A labda tehát a mi térfelünkön 
pattogott másfél évtizeddel ezelőtt, de szerencsére le tudtuk kezelni 
azt, azaz megtanultuk azokat a technológiákat és eljárásokat, ame-
lyek szükségesek voltak a minél precízebb köszörüléshez – mondta 
Szebeni Mihály, a cég technológiai vezetője. A szakember hozzátette: 
a köszörülés, az esztergálás, továbbá az esztergálás egy speciális vál-
faja, a profillapkákkal kivitelezhető, csigamenet kialakítására szolgáló 
örvénylőmarás mellett olyan másodlagos műveleteket is végeznek, 
mint a bordázás, a különféle hőkezelések és természetesen a korsze-
rű mosóberendezésekkel történő tisztítás. 

– Büszkék vagyunk a különféle korszerű eszközökkel felsze-
relt mérőlaborunkra, amelynek szerepe rendkívül fontos, hiszen nem 
elegendő maximális precizitással dolgoznunk, a pontosságunkat bizo-
nyítani is szükséges. Márpedig szigorú tűréseknek kell megfelelnünk, 
ezért is választottuk szlogenünknek azt, hogy „egy mikron nem apró-
ság”, és valóban nem az – jegyezte meg Szebeni Mihály.

szakértelmet is vásárolnak

– Megbízóink egyre gyakrabban vonnak be minket fejleszté-
seikbe, és ezt nagyra értékeljük, hiszen a tengely jellegű alkatrészek 
gyártásában az elmúlt több mint két évtized során jelentős tapaszta-
latokra tettünk szert. Ezáltal a gyárthatósággal, illetve a gyártmány 
idő- és költségvonzatával kapcsolatban releváns és hasznos taná-
csokat, támpontokat tudunk adni a fejlesztőknek. Az alkalmazandó 
technológiát általában házon belül is képesek vagyunk kialakítani, 
de gyakran adódnak olyan speciális forgácsolási igények, amelyek 
esetében elbizonytalanodunk, és azt mondjuk, erről inkább kérdez-
zük meg szerszámszakértő partnereinket. A szakértő kifejezést itt 
szándékosan használom, mert a szerszámbeszerzés tipikusan olyan 
terület, amely esetében nemcsak terméket vásárolunk, hanem mö-
göttes tudást és hatékonyságot is. Márpedig ezekhez a „cikkekhez” 
egy klasszikus megrendelem-kifizetem kereskedelmi kapcsolat ke-
retében nem lehet hozzájutni. Éppen ezért a szerszámbeszállítók-
kal rendkívül mély és intenzív kapcsolatot alakítottunk ki. Partne-
reink között meghatározó szerepet tölt be a Walter Hungária Kft.  

A német szerszámgyártó termékei mindig is látókörünkben voltak, 
de inkább csak „szemezgettünk” a termékkínálatukból, mígnem 
egy meglehetősen nagy kihívást jelentő feladatnál egyedül a Wal-
ter volt képes megfelelően működő megoldást szállítani az adott 
művelethez. ráadásul nemcsak hogy megoldotta a problémánkat, 
hanem kellemes mellékhatásként felére csökkent a ciklusidő, mi-
közben a szerszámélettartam megkétszereződött. Ezt követően 
jobban odafigyeltünk a cég termékeire és arra, hogy az új technoló-
giák kialakítása vagy a már bejáratott műveletek optimalizálása cél-
jából végzendő szerszámtesztekre a Walter-csapatot is meghívjuk. 
Partnerünket dicséri, hogy gyakran kerülnek ki győztesként ezekből 
a teljesen objektív módon, azaz a tények és a mérések alapján elbí-
rált versenyhelyzetekből. Fontos megjegyeznem, tisztában vagyunk 
azzal, hogy a Walter nem az olcsó kategória képviselője, és persze 
az ár mindig, mindenkinek fontos, nálunk mégsem az elsődleges 
kritérium a beszállítók és termékeik kiválasztásánál. A szerszámok 
pontossági mutatóira, teljesítményére, élettartamára és az e té-
nyezők alapján kalkulált megtérülési rátára összpontosítunk, ezért 
eleve csak a magas minőséget előállító szerszámgyártókat enged-
jük be a gyárkapunkon. Közülük választjuk ki azt, amely egy adott 
feladathoz az optimális megoldást képes szállítani. A szerszámbe-
szállítók, illetve termékeik teljesítményét egy fejlett szoftveralapú 
szerszámmenedzsment-rendszerrel monitorozzuk, és a hosszú tá-
von mért minőségi, illetve élettartam-paramétereket is figyelembe 
vesszük beszerzési döntéseinknél – hangsúlyozta zsadon Sándor, 
az Uniturn Kft. szerszámmenedzsmentért és szerszámbeszerzésért 
felelős munkatársa.

fókuszban a Hatékonyság

– Az eset, amely évekkel ezelőtt megerősítette beszállítói po-
zíciónkat az Uniturn Kft.-nél, egy forgácstörési probléma orvoslása 
volt. A forgácsolás egyik „ökölszabálya” mentén indultunk el a meg-
oldás felé: egy szerszám élettartama abban az esetben maximali-
zálható, ha a megfelelő forgácstörést biztosítjuk, vagyis az optimális 
forgácsképet kerestük, illetve találtuk meg. Amikor mi a Walternél 
nekilátunk egy ilyen feladatnak, igyekszünk az aktuális problémánál 
távolabb tekinteni, és komplex, hosszú távon is hatékony megoldást 
kidolgozni. Ez munkaigényes folyamat: felmérünk, konzultálunk meg-
bízónkkal, saját mérnökségünkkel, majd kiválasztjuk az optimálisnak 
vélt szerszámokat. Az esetek túlnyomó részében standard szerszá-
mokkal tudjuk lefedni a műveleteket, de előfordul, hogy elkerülhe-
tetlen az egyedi szerszám alkalmazása. Bármelyik irányba indulunk 
is el, a következő lépcsőben alkalmazástechnikus kollégáimmal az 
üzemben, a gépnél teszteljük a szerszámokat, hogy végül kiválaszt-
hassuk a megfelelőt. Az Uniturn Kft.-nél is e forgatókönyv szerint 
jártunk el, és alapvető célkitűzésünknek megfelelően nemcsak 
szerszámot értékesítettünk, hanem átfogó és egyszerre több ked-
vező hatást is eredményező megoldást szállítottunk partnerünknek. 
természetesen ez nem egyedi eset, minden feladatra vagy projektre 
rendszerszemlélettel tekintünk. A legfontosabb – főként ott, ahol 
nagy szériákat állítanak elő –, hogy a szerszám ne szórja az élettar-
tamot, azaz ha nincs különösebb változás a felhasznált alapanyag 
tekintetében, akkor az élettartam, illetve a megmunkált darabra 
eső szerszámköltség minimálisan a tervezett legyen. Ez nemcsak 
a szerszámköltség miatt fontos, hanem azért is, mert ha az üteme-
zettnél gyakrabban kell szerszámot cserélni, majd a mérőlaborban 
újabb méréseket végezni, az jelentősen megnöveli a mellékidőket, az 
elkerülhető gépállás pedig a legsúlyosabb veszteségforrás a sorozat-
gyártásban. A folyamatbiztos szerszámok alkalmazása és az „okos” 
szerszámozás ezért kulcsfontosságú kérdés. Az Uniturn Kft.-nél 
mindezt nagyon jól tudják, ezért rendszeresen kikérik a véleményün-
ket egy-egy izgalmas szakmai kérdésben, mi pedig szívesen adjuk át 
tapasztalatainkat – mondta Szabó András, a Walter Hungária Kft. 
szaktanácsadója. ‡
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– Valóban, a nagy szériák miatt számunkra a hatékonyság el-
sődleges szempont. A Waltertől pedig minden szakmai támogatást 
megkapunk ahhoz, hogy forgácsolási tevékenységünk rendkívül ha-
tékony maradhasson. Nemcsak új feladatok esetén vesszük igénybe 
szakértelmüket, hanem már bejáratott folyamatok optimalizálásánál 
is – szinte mindig tudnak javítani a teljesítményen egy új szerszám-
mal vagy a felgyülemlett tapasztalatok alapján egy a korábbitól el-
térő megoldás kialakításával. Szintén segítséget kapunk tőlük akkor, 
amikor szerszámokat igyekszünk összevonni a szerszámcserékre for-
dított idők csökkentése érdekében. természetesen a minőségi szer-
számoknak és a szakértelemnek ára van, de ez az ár arányban van 
a teljesítménnyel, ezért megtérülő beruházás a Walterrel dolgozni. Az 
sem mellékes számunkra, hogy partnerünk a hirtelen felmerülő igé-
nyekre is képes gyorsan reagálni, a standard szerszámokat – ha adott 
nap 16 óráig leadjuk a rendelést – már másnap leszállítják. Nincsenek 
kommunikációs nehézségek, és gyakran, de nem zavaró gyakorisággal 
keresnek fel bennünket, ráadásul mindig használható ötlettel, tanács-
csal érkeznek hozzánk, így a szolgáltatásaik kapcsán is csak kedvező 
tapasztalatokról számolhatunk be – értékelte az együttműködést 
Papp gergely, az Uniturn Kft. CNC-technológusa, aki egyben a cég 
szakképzési tevékenységének irányítója is.

a tecHnológia csak leHetőség

– A következő évekre is ambiciózus tervekkel rendelkezünk. 
új forgácsolási és egyéb kiegészítő technológiákat honosítunk meg, 
illetve – műszaki adottságainkra és szakmai tapasztalatainkra ala-
pozva – az elektromobilitás területén is erősíteni kívánjuk kompe-
tenciánkat, ennek révén pedig beszállítói szerepkörünket az említett 
szegmensben. Ahhoz, hogy elérjük céljainkat, elengedhetetlen a tech-
nológiai képességek fejlesztése, ezért továbbra is számítunk a minő-
ségi és hatékony szerszámokat biztosító Walterre. Szerszámbeszállító 
partnerünkre fontos csapattagként tekintünk, hiszen a forgácsolás, 
az alkatrészgyártás mindig csapatmunka, a siker pedig a szakértő 
résztvevők feltétlen együttműködésén alapul. A kooperációban embe-
rek, szakemberek vesznek részt, ezért a humán kérdéseket is kiemel-
ten kezeljük. Ha nem hozzáértő, magabiztos és elégedett kollégák 
alkotják a teamet, akkor a legfejlettebb technológiai háttér is csak 
kihasználatlan lehetőség maradhat – jegyezte meg Király lászló. 

szaBó andrás

területi értékesítő, szaktanácsadó
andras.szabo@walter-tools.com

www.walter-tools.com
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Furcsán indult idén a tavasz; a márciusi 20 fokokat követően 
sokként ért mindenkit a szokásosnál is bolondabb április, majd a má-
jus második fele udvariasan átadta helyét a nyárnak, egyre többeket 
csábítva a természetbe egy kis sportolásra. Persze sokan vannak, 
akiknek nem számít, hogy esik vagy fúj, futják, kerékpározzák a ki-
lométereket, íjjal a kézben vad után cserkelnek az erdő mélyén. Vagy 
akár készülnek egy olyan céges olimpiára, mint amelyet a Walter szer-
vez még idén nyáron. „ősi emberi ösztön a vadászat” – jelenti ki az 
íjász Bécsi Alexander. Szavait kölcsönvéve ugyanígy ősi emberi ösztön 
a mozgás, az aktív élet. Különösen a mai, kevés mozgással járó városi 
életmód mellett. Nem lehet kifogás a „nincs rá időm”. Időnk arra jut, 
amire szeretnénk. Ha például reggel nem tudunk elmenni futni, mert 
nehezen ébredünk, vagy sok a teendőnk, találjunk rá más napszakot. 
így tesz Pusztay gábor, aki este 7 után még vígan nekivág a 10 kilomé-
teres futásnak. Előállhat olyan helyzet, hogy egy sérülés, állapotvál-
tozás miatt abba kell hagyni egy sportot. Azonban akinek élete része 
volt a mozgás, nem adja fel, olyat keres, amely állapotának megfelel. 
A Walter Hungária öt munkatársa osztja meg, mit és miért sportol, mit 
jelent számára a mozgás. ‡

» A lEgtUNyáBB EMBErtárSUNKrA IS rá-rátÖr Az ÉrzÉS, HOgy FEl KEllENE állNI A SEzlONról, 
ÉS MOzOgNI. NEM lÉtSzüKSÉglEt Az OlIMPIA, DE AKár Jó MóKA IS lEHEt: ÖSSzEHOzzA Az EMBErEKEt, 
KülÖNÖSEN, HA Egy CÉg SzErVEzI SAJát DOlgOzóI ÉS VEVőI SzáMárA. így tESz A WAltEr HUNgárIA IS IDÉN. 
tESSÉK rá KÉSzülNI! AKAD NÉHáNy Már IgEN Jó KONDIBAN lÉVő MUNKAtárS... «

 A rENDSzErES MOzgáS 
 létszükséglet 

KÉSzülüNK A Walter olimpiára
» szerző: Vereckei András
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csak úgy Hobbiból

„Futogatok” – mondja szerénykedve Pusztay gábor, a Wal-
ter Hungária szakmai vezetője. De kiderül, hogy a szemérmes válasz 
mögött komoly teljesítmény bújik meg. Bő egy év alatt 1400 kilomé-
tert, ezen belül „hobbiból” négy félmaratont tett a lábába. Mindezt 
úgy, hogy 2016. január elsején kezdett futni. „Mozgáshiány, túlsúly 
és a negyedik X-be lépve a gondolat, hogy több időt, figyelmet fordí-
tok magamra” – válaszolja, amikor a miértekről kérdezem. Bevallása 
szerint korábban edzésszerűen nem sportolt, de néha fallabdázott, 
kerékpározott, a salsa rabjaként pedig a mai napig táncol. A kerék- 
pározás annál időigényesebbnek bizonyult, mint hogy ez legyen 
a rendszeresen végzett mozgás. Csak hétvégén lett volna rá ideje, hi-
szen alkalmanként 3 óra tekerés lehetne az ideális. A futásnak azon-
ban akkor is nekivág, ha este esik haza a munkából. „Heti háromszor, 
de ahogy belefér” – mondja a gyakoriságról. Egy edzésként 1-1,5 órát 
fut. Másfél éve három kilométerrel kezdte, ma „kedvtől függően”, de 
időjárástól függetlenül 10-16 kilométert megy. Városban, de emelke-
dőn – tudunk meg részleteket edzése mikéntjéről. Ha már emelkedő, 
nem kacérkodik a terepfutás gondolatával? – merül fel a kérdés. Ki-
derül, hogy napirenden van az aszfalt hátrahagyása. Sőt, egyik hama-
rosan elérendő célja egy ezerméteres szintkülönbségű, 30 kilométeres 
mátrai terepbajnokság teljesítése. Mintegy előjátékképpen ugyan-
csak a Mátrában abszolválta a 11 kilométeres, de közel 700 méteres 
(!) szintkülönbségű Kékes Csúcsfutást. Magányos a hosszútávfutó? 

– érdeklődöm. „Egyedül futok, de zenével” – feleli. A fülében az elekt-
ronika – downtempo és deep house – lüktet. „Energiát, egészséget, 
kikapcsolódást, és az »igen, meg tudom csinálni« mosolyát” – vála-
szolja arra a kérdésre, mit jelent számára a futás.

mozgás nélkül nem élet az élet

Az oroszlányi Magda tamás, a Walter Hungária műszaki ta-
nácsadója a kosárlabda szerelmese. Éveken át ostromolta centerként 
és bedobóként az Oroszlányi OSE lions csapatával a palánkot. Ott vol-
tak az NB II.-ben, később az OSE Maradék nevű megyei csapattal ját-
szották a megyei bajnokságok mérkőzéseit. Szinte minden hétvégére 
jutott egy meccs. 2016-ban átigazolt a tatabányai Kengurukhoz. Itt az 
egyik cél az volt, hogy a megyei bajnokságban indulva példaképet mu-
tasson a csapat az utánpótlásnak, másfelől pedig a bajnokságban vé-
gig csapatként szerepelni. Azonban kosaras pályafutásának váratlanul 
egy egészségügyi probléma tett keresztbe. tavaly november végén 
térdfájdalmakra panaszkodott. Két lehetősége maradt: műtét, vagy 
abbahagyja a kosárlabdát. „Komoly fájdalommal jár a műtét, inkább 
elkerülném” – sóhajt fel. Jelen pillanatban még nem eldöntött az út, 
orvosi javaslatra vár. De a sportolást nem adta fel, mozgás nélkül nem 

szeretne élni. Már 2013 nyarán elkezdett kerékpározni. „több száz ki-
lométert tettem meg azon a nyáron” – mondja büszkén. „A kerékpár 
kárpótol a kosárlabda hiányáért” – teszi hozzá. tamás egy trekking 
kerékpárral rója a kilométereket. Ez amolyan öszvér: ha kell, terepen 
is megállja a helyét, de országúton szintén remekül lehet vele haladni. 
Például egy Balaton-körön. „tavaly három nap alatt teljesítettem, de 
idén ráérősen megyek végig” – ismerteti tervét. „Nagyon szép a Ba-
laton, autóból szinte semmit sem lát az ember, kerékpárral viszont 
minden kis faluba betérhetek” – indokolja lazább útitervét. „Feszült-
ség levezetését, a csapatjátékot, kitörést a szürke hétköznapokból” 

– feleli arra a kosárlabdához visszatérő kérdésemre, hogy mit jelen-
tett számára a sportág. „Egyebek mellett ennek hatására szoktam le 
könnyen a dohányzásról. teljesítményemen szerettem volna javítani, 
és abba a cigi nem fér bele. Ez egy erős ok volt” – mondja.
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ösztön, íj, erdő

„ősi emberi ösztön a vadászat, amelynek eszköze manap-
ság a puska és az íj, módja a lövés. Van, akinél a természet, az 
állatvilág iránti érdeklődésből, az ősi zsákmányszerző ösztönből 
fejlődik ki a vadász, míg van, akinél, és magamat is ide sorolom, 
egy technikai sport gyakorlásából, a lövészetből indul ki az ez 
irányú érdeklődés, és bontakozik ki a vadvilág felé. Négy-öt éves 
lehettem, amikor nagyapám bodzából faragott egy íjat. Nem a leg-
ideálisabb alapanyag, de mégis napokon át lövöldöztem vele a ga-
rázsajtóra. Nyolcévesen már magamnak készítettem íjat, az egész 
nyarat azzal töltöttem” – idézi fel lövőszenvedélyének kezdetét 
Bécsi Alexander, a Walter Hungária kiemelt ügyfelekért felelős 
értékesítője. A korai szárnypróbálgatások után azonban az íjászat 
mintegy két évtizedre abbamaradt. 2010-ben kezdte újra. Ekkor 
már nem a maga faragta íjjal, és nem csupán a garázsajtóra cé-
lozva, hanem komoly szerkezetekkel, vadakat elejtve fogott bele. 

„Az íjászat technikai sport” – mondja. Nagyvad vadászatára a nagy 
átütő erejű, csigás íj a legalkalmasabb. „Egy nagy, szívós, tisztele-
tet parancsoló robusztus vaddisznó testén is áthatol, nem kímél-
ve sem húst, sem csontot” – érzékelteti a fegyver teljesítményét.  

„A fegyver akkor alkalmas vadászatra, ha képes arra, amire egy 
megfelelő kaliberű tűzfegyver, vagyis hogy egy jó találattal lete-
rítse a vadat.” A többszörös áttételnek köszönhetően nagyság-
rendekkel könnyebb a holtponton túl hosszan megfeszítve tartani 
az ideget. Ennek jelentősége a vadászat során, hogy perceken át 
nagyobb erőlködés nélkül lehet célra tartani. Ez azért is fontos, 
mert íjas vadászatnál a vadásznak egészen közel, akár 20 méteren 
belülre kell engednie a vadat. Ebből a távolságból egy pisszenés 
is kudarcba fullaszthatja a próbálkozást. Az íj sajátosságai miatt 
csak álló vadra szabad lövést leadni. A vadásznak teljesen az erdő 
árnyalataiba simuló ruházatban kell várnia. Számos tényező mellett 
fontos a szélirány, a megfelelő lővilág, mivel az óvatos vadak több-
nyire éjjel mozognak, legfeljebb a hajnali világosság vagy a Hold 
fénye alatt. „Csak mert valaki »puskás vadász«, még nem jelenti, 
hogy íjjal is hasonlóképpen jól bánik. Kiegészítő, vadászíjászvizsgát 
kell tennie” – hívja fel Alexander a figyelmet. Sikeres vadászíjásszá 
váláshoz célszerű íjászversenyeken csiszolni a lőtudást. „A sebzést 
elkerülendő, módfelett pontosan kell tudni célozni, hisz a vad egy 
becses élőlény, nem holmi céltábla.” Márciustól novemberig szinte 
minden hétvégén akad egy megmérettetés, ahol akár 50-60 mé-
terről kell találni. A cél többnyire élethű háromdimenziós állatok 
körökkel jelölt vitális zónája. Mit jelent önnek a hobbija? – kérdem. 

„A lövészsport egy életérzés. Már egy céltábla látványától is elkap 
a bizsergés. Olyan, mint amikor a sportautók szerelmesei megpil-
lantanak egy lamborghinit.”

akit magával ragadott a versenyszellem

„Van egy időszámítás előtti és utáni története” – utal rej-
télyesen Soós András, a Walter Hungária ügyvezetője úszó múltja 
kezdetére. Az előtti időszak, amikor gyerekként – ahogy sokakat, őt 
is – bedobták a vízbe, majd „idősekhez illő” mellúszásban felelt meg 
a kihívásnak. Az új időszámítást 2014 hozta el. András két nagyob-
bik lánya ugyanis triatlonozik. A lányokat versenyekre kísérgető apát 
egy szép napon „magával ragadta a versenyszellem”. Fogadalmat 
tett, másfél évet adott magának, hogy ő is rajthoz áll egy rövidtávú 
triatlonversenyen. Ehhez azonban megfelelően el kellett sajátítani 
a gyorsúszást, mivel az a triatlon egyik „szerves és nélkülözhetet-
len” része. „Majdnem kiittam a medencét” – emlékszik vissza arra 
a 2015-ös októberi napra, amikor először került profi edzőhöz. Pár 
hónappal később már játszi könnyedséggel úszta a kilométereket. 

„Hogy mennyire embert próbáló ez a sport, mi sem mutatja jobban, 
mint hogy az úszást követően komoly távot kell megtenni először 
kerékpáron, majd jön a futás” – avat be András. „Nem probléma 
10-15 kilométert lefutni” – vallja a valaha atletizáló ügyvezető. „Az 
úszástól féltem egy kicsit, de ugyanolyan kedvvel mentem neki, 
mint a többi számnak” – idézi fel első triatlonversenyét, de hoz-
záteszi: „a futás a legbiztosabb”. Meglehet, a legbiztosabb szám is 
jelenthet kihívást, ha egy versenyen fordított sorrendben kell a fel-
adatokat teljesíteni, mint például a szezonzáró, győri szenior meg-
mérettetésen. „A futás az erővel való gazdálkodásról szól, de ha túl 
sok a kerékpározás, kevés energia marad az úszásra” – magyarázza. 
Saját tempójában, ha kell, „kiúszik a világból”. „Nem csúcseredmé-
nyekre vágyom, élvezem, amit csinálok” – feleli, amikor azt firtatom, 
mit vár a versenyektől. „A csúcs az Ironman, de ez nem biztos, hogy 
belefér. Ehhez napi 4-5 óra edzés szükséges” – világít rá a cégveze-
tés egy hátrányára. De még emellett is egész sűrűn edz. Ha minden 
rendben, heti három futás, két-három úszás és egy-két kerékpáro-
zás belefér az idejébe. Ugyanakkor létezik Ironman féltávokkal is. ‡  
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Ez 1,9 kilométer úszást, 90 kilométer kerékpározást, valamint 21 ki-
lométer futást foglal magában; természetesen közvetlenül egymást 
követően. úgy véli, erre a versenyre 2-3 éven belül olyan szinten 
felkészülhet, hogy az összes távot 6 órás szintidővel teljesítheti. De 
opcióként tartja a tarsolyában a Nagyatádon minden évben meg-
rendezésre kerülő, váltóban teljesíthető teljes Ironmant is, amelyet 
lányaival tervez megvalósítani. És szintén együtt ússzák át idén 
nyáron a Balatont.

az elmaradHatatlan foci

gyerekkora óta futballozik takács József, a Walter Hungá-
ria alkalmazástechnikusa. „A mi kis falunkban ez volt a legnépsze-
rűbb sport” – indokolja a kezdeteket. Nem volt kérdés, hogy suli 
után a pályán a helye társaival együtt, majd később a helyi csa-
patban. József törtel község ificsapatában játszott igazolt játékos-
ként, majd az előző munkahelyeinek különböző céges csapataiban 
több bajnokságon is részt vett. Alkalma nyílt nemzetközi kispályás 
tornán szlovák, osztrák, olasz ellenfelekkel is megmérkőzni. „Jól 
látszott a nemzetek közti különbség. Az olaszok például szenve-
déllyel játszottak, míg a szlovákok hamar komolyan vették a mecs-
cset, nálunk mélyebben átérezték a helyzetet” – mesél a tornán 
szerzett élményeiről. Családos emberként ma már kevesebb ideje 
jut szenvedélyére, de heti egy alkalommal igyekszik a pályára menni. 

„A foci közösségformáló, csapatjátékossá nevel” – emeli ki sportja 
egy lényeges jellemzőjét. Bár több csapatban is megfordult, a je-
lenlegihez, a baráti társaságból verbuválódotthoz ragaszkodik; célja, 
hogy sokáig játsszanak együtt. „Valaki vagy nagyon szereti a fut-
ballt, vagy semennyire” – véli a sport iránti odaadásról. Persze nem 
mindegy, milyen futballt... takács József a real Madrid igazi szur-
kolója, olyan, aki álmából felriasztva is fel tudja sorolni a tíz évvel 
ezelőtti játékosokat. 

sport, verseny, játék a Walter olimpia – 
jelentkezzen ön is!

Augusztus 26-án, szombaton szervezzük meg Budapesten az 
első Walter Olimpiát, amelyre csapatok és egyéni versenyzők jelentke-
zését várjuk a következő sportágakban: labdarúgás (5+1 fős csapatok), 
asztalitenisz (egyéni), futás (egyéni és négyfős váltó), úszás (egyéni 
és négyfős váltó), íjászat (egyéni). Egy fő több sportágban is nevezhet.  
A dobogós helyezettek érmet és további értékes ajándékokat kapnak.  
A verseny kiírásáról és a rendezvény további részleteiről érdeklődjön érté-
kesítő kollégáinknál!
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PKD - a fémmegmunkálás ékköve

A 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 az 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!
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Tiger·tec® Gold 
Nemcsak jobb helyezés, 
garantált aranyérem!

Tiger·tec® Gold – Ragyogó kilátások azoknak, akik a legjobbat keresik! 
Ha még ma választania kellene a magasabb éltartam, a kompromisszumok nélküli 
folyamatbiztonság vagy a maximális termelékenység között, mit tenne? Szabaduljon  
fel a  döntés terhe alól, hiszen a Tiger·tec® Gold-dal hű maradhat minden elvárásához.  
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