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_köszöntő

100 év hosszú idő. Persze, élnek olyan lények a Földön, ame-
lyeknek nem kihívás megérni ezt a kort, például fák, kagylók, tek-
nősök, bálnák, de nekünk, embereknek még belegondolni is szédítő, 
mi minden történhet egy kerek évszázad alatt. Habár a születéskor 
várható élettartam folyamatosan nő, azért még egy darabig szokás 
marad kitüntető figyelemmel övezni a 100. születésnapjukat ünneplő 
embertársainkat. A fák törzsébe évgyűrűket, az ember arcára ránco-
kat rajzol az idő, pláne a nehéz idők. És valljuk be, mindenki ezekre 
kíváncsi, és mindenki ezekre emlékszik a legélénkebben. Arra, amikor 
kihívás elé állította az élet, amikor tényleg megmérettetett, és rájött, 
csak így lehet fejlődni, növekedni. 

Büszkeséggel tölt el bennünket az is, hogy egy olyan cégnél 
dolgozhatunk, amelynek útját nem csak a dicsőség mérföldkövei je-

Üdvözlöm, 
kedVes 

OlVAsónk!

lölik. Minden átvészelt válság, megoldott nehézség, váratlan kataszt-
rófa erősítheti a mai kollégák bizalmát a jövőben. 

Az elért gyártási színvonal és a globális jelenlét biztosítja 
azt a többleterőforrást, amely az újabb és újabb innovációk kifejlesz-
téséhez szükséges. Mert végtére, mit is csinál a kutatás-fejlesztési 
részleg? Álmodozik, kísérletez, tervez, újratervez... Épp úgy, ahogy 
anno Richard Walter tette, akit a metallurgia iránti szenvedélyes kí-
váncsisága ösztönözte a cég alapkövének letételére. És ez, a fejlődés 
töretlen vágya az az erős szál, amely összeköti a múltat a jövővel,  
a régi idők generációit a jelenlegiekkel. Ami nemcsak a Walter sajátja, 
sőt, nem is csak a cégeké, gazdasági szerveződéseké. A hétköznapi 
családokat, éppúgy, mint a nagy uralkodói generációkat is ez teszi 
erőssé: a lenni akarás, az életbe és a növekedésbe vetett hit – nem 
véletlen, hogy a Walter is hosszú évtizedekig a Walter-Mambretti 
család vezetésével működött. 

További izgalmas részleteket cégünk történetéről, 100 év in-
novációjáról Fókusztéma rovatunk cikkében olvashatnak. sőt, hadd 
mutassunk be egy másik ékes példát, a méltán népszerű kacsa autó 
gyártóját, az idén szintén éppen százéves Citroënt. 

Végül engedjék meg, hogy egy újdonsággal kívánjak maga-
zinunkhoz tartalmas időtöltést: már elérhető magyar nyelvű webol-
dalunk, a walter-tools.hu, ahol egyre bővülő anyanyelvi tartalommal 
igyekszünk minden fontos információt megosztani partnereinkkel.

kellemes olvasást, eredményes böngészést, sok nyári él-
ményt és örömteli hónapokat kívánok!  

Gucsi-végh Ivett 
marketing
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tanulok 
És TAníTOk Interjú Pusztay 

Gáborral, a Walter 
HunGárIa kFt. 
szakmaI vezetőjével
» szerző: szabó Márton

az alkalmazástecHnIkusI csaPat Irányításáért és 
a szakmaI oktatásokért Felel a Walter HunGárIa kFt.-
nél. mIkor és HoGyan Indult a céGnél a PályaFutása?

Pusztay gábor (P. g.): Tizenhárom évvel ezelőtt léptem be 
a Walterhez, de alapvetően a gyermekkori élmények azok, amelyek 
a műszaki pályára irányítottak. noha a felmenőim között nem voltak 
fémforgácsoló szakemberek, nagyapámmal és édesapámmal sokat 
fúrtunk-faragtunk, barkácsoltunk, íjat készítettünk, legalábbis akkor, 
ha éppen nem a kertben dolgoztunk.

Falun nőtt Fel?

P. g.: nem, de majdnem. székesfehérváron, a nagyszüle-
immel együtt éltünk egy családi házban. A háznak hatalmas kertje 
volt, szőlővel, zöldséggel-gyümölccsel, állatokkal – szóval egy falusi 
sziget volt a város közepén. Én 1976-ban születtem, testvérem pe-
dig 1981-ben, ekkor költöztünk panellakásba. Hétfőtől péntekig in-
nen jártam iskolába, de a hétvégéket – és persze a nyarakat – to-
vábbra is a nagyszülői házban töltöttem. A panelvilág a 80-as évek 
első felében amúgy is izgalmas volt. Mi, helyi srácok, hol a készülő 
épületekben, hol az építkezési törmelékhalmokon jártuk a tilost – 
bandáztunk, felfedeztünk, a kötelező tanuláson kívül ezzel teltek 
a délutánok. emlékszem, hogy idővel az olvasás is központi szerepet 
kapott az életemben. Édesanyám és édesapám korán reggel indul-
tak munkába. Én ahelyett, hogy egy kicsit még lustálkodtam volna, 
felkeltem, összekészítettem a dolgaimat, és az első diákként léptem 
be az üres iskolaépületbe, ahol csak a takarítók dolgoztak. elővettem 
az otthonról hozott éppen kedvenc könyvemet, és az osztálytársaim 
érkezéséig belevettem magam a betűkbe. Az olvasás szeretete el-
lenére nem tértem humán pályára, alapvetően a gépek, a technika 
világa és a két kézzel alkotás állt az érdeklődésem középpontjában. 
Már csak ezért sem éreztem pressziónak azt, hogy szüleim műszaki 

pálya felé tereltek. A székesfehérvári Váci Mihály szakközépiskolában 
gépi forgácsoló szakirányon tanultam, majd az alapképzést követő-
en ugyanitt gépgyártás-technológia szakon technikusi képesítést 
is szereztem. A középiskolában a saját bőrömön megtapasztaltam, 
hogy tanulni példákon keresztül lehet, mert ha az elmélet nem páro-
sul gyakorlattal, a rutin nem alakul ki, a tudás pedig elkopik rövid időn 
belül. erre erősített rá az, amikor az iskolapadból kikerülve dogozni 
kezdtem székesfehérvár egyik „legmenőbb” szerszám- és forma-
gyártó forgácsolóüzemében, és azt tapasztaltam, hogy a tananyag és 
az üzemi valóság nem feltétlenül fedi egymást, vagy nem úgy, ahogy 
azt vártam volna. 

mI alaPján választott munkaHelyet? 

P. g.: Úgy is mondhatnám: az élet sodorta elém a lehetősé-
get. A technikusi vizsgámon a vizsgaelnök az említett cég ügyvezetője 
volt, és a vizsgát követően három diáknak, köztük nekem is munka-
lehetőséget kínált. Éltem vele, és több mint egy évtizeden át kitar-
tottam a vállalat mellett, bár kisebb-nagyobb kitérőket azért tettem. 
A fémmegmunkálás területén már a 90-es évek végén is népszerű 
dolog volt németország vagy Ausztria felé kacsintgatni a magasabb 
bérek miatt. számomra is vonzó volt, hogy nyugaton jóval több pénzt 
kereshetek a tudásommal. egy németországi sorozatgyártó üzemhez 
szerződtem volna le, és erről a munkahelyem vezetőjét tájékoztattam 
is. A történet itt azonban váratlan fordulatot vett, és ezzel együtt az 
én szakmai pályafutásom is egy fontos kereszteződéshez ért. Azt kí-
nálták fel ugyanis, hogy inkább folytassam a munkát a székesfehérvári 
üzem ausztriai anyavállalatánál. kezet ráztunk, összecsomagoltam, és 
elindultam Ausztriába. Itthon ekkor az úgynevezett gyorsmaró gépe-
ken dolgoztam, és egyidejűleg csoportvezetői feladatokat is elláttam, 
tehát már nem zöldfülűként érkeztem meg nussbachba, és rövid is-
merkedés után szinte azonnal el is engedték a kezem. Persze ettől 
függetlenül bőven volt mit tanulni.

» A VIlÁgOn AZ egyIk legJOBB ÉRZÉs AZ, 
HA ÁTAdHATunk VAlAMIT ABBól A TudÁsBól, 
AMIT MÁsOkTól kAPTunk, És AMelyRe sAJÁT 
IgyekeZeTünk VAgy AkÁR HIBÁInk RÉVÉn 
sZeRT TeTTünk.  «



Walter VIlÁgA | 2019 | 06

5

Például?

P. g.: elsősorban szakmai hozzáállást, másodsorban új tech-
nológiákat. A fémforgácsoló-szakmában is a hozzáállás, a munkához 
való viszony a döntő. egy munkaközösség – de amúgy bármely más 
közösség – akkor sikeres, akkor eredményes, ha tagjai együttműkö-
dők, egymás keze alá dolgoznak. kiváló példája volt ennek ez a mai 
napig sikeres osztrák vállalat, ahol a programozó, a gépkezelő, a szer-
számkészítő és a konstruktőr is egymás munkáját figyelembe véve 
dolgozott azért, hogy a kitűzött szerszámpróba, próbaöntés időpont-
jára elkészüljön az öntőszerszám. Persze a technológiai ismeret és 
annak folyamatos fejlesztése is fontos, és egyébként azért is küldtek 
Fehérvárról az anyacéghez, hogy legálisan „kémkedjek”. A hazai és az 
anyavállalati menedzsment azt szerette volna, ha a kint megszerzett 
ismereteket, szemléletet meghonosítom itthon.

naGyon másHol tartott akkorIban az osztrák vaGy 
a német és a maGyar ForGácsolószakma?

P. g.: nagyon. Ott már húsz évvel ezelőtt is minden a haté-
konyságról szólt. Mára azonban itthon is egyre többen ismerik fel azt, 
hogy a korszerű, hatékony gép vagy szerszám nem luxusberuházás, 
hanem a versenyképesség egyik meghatározó tényezője, és azt, hogy 
már nem olcsósággal, hanem precíz és gyors munkával, hibátlan telje-
sítéssel lehet vevőt szerezni és megtartani. Az úgynevezett olcsósá-
got pedig költséghatékonysággá kell transzformálni.

sIkerÜlt HazaHoznI tudást?

P. g.: Itthon technológusként álltam munkába, és sok min-
dent sikerült meghonosítani, és igen, előrébb tudtunk lépni, de termé-
szetesen falakba is ütköztem, mint a változások általában. Megnyíltak 

_Portré

a kapuk a szerszámbeszállítók előtt, és bejutottak az újabb, hatéko-
nyabb technológiák, így ismerkedtem meg a Walterrel is. de nagyon 
sajnáltam például, hogy az anyavállalatnál bevált oktatási rendszert, 
amelyben az új belépő kolléga végigjárja, megismeri a gyártási folya-
mat minden lépcsőfokát, nem sikerült akkor bevezetni.

ezért váltott céGet?

P. g.: nem vagyok az a típus, aki „egyik ágról a másikra 
száll”. A Walter gyakorlatilag a második munkahelyem úgy, hogy ne-
gyedszázada dolgozom a szakmában. A váltás megalapozott döntés 
volt, körülbelül félévnyi gondolkodás után mondtam igent a felkínált 
lehetőségre. egész egyszerűen szűknek éreztem már a szakmai te-
rületet a korábbi cégen belül, és hatalmas kíváncsisággal indultam el 
egy mindennap új kihívásokat rejtő pályára. Alkalmazástechnikusként 
szegődtem a Walterhez 2006-ban. Már az első időkben is 30-40 cég 
technológiáját ismerhettem meg, az iparágak, a megmunkált anyagok, 
a jellemző megmunkálási stratégiák sokszínűségét, ami rendkívüli mó-
don gazdagította a tudásomat. Persze ez egyben jelentős kihívás is volt 
számomra, hiszen míg korábban egyetlen cég, a munkahelyem műszaki 
feladataival foglalkoztam, addig most megannyi különböző problémát 
kell megoldanom nap mint nap. Ráadásul nemcsak ez volt újdonság 
számomra, hanem az is, hogy rövid időn belül oktatni kezdtem. 

ennek mI a története?

P. g.: kezdetben még az ausztriai alkalmazástechnikus kollé-
gák tartották nálunk a szakmai képzéseket, de idővel átvettem tőlük 
ezt a szerepet, elkezdtem járni németországba szakmai és termékok-
tatásokra, és az ott megszerzett ismereteket adtam át a hazai csa-
patnak. 2012-ben, amikor anyavállalatunk minden országban egy-egy 
dedikált trénert jelölt ki, logikusan rám esett a választás. Részt vettem 
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az oktatói képzési programban, ezután már hivatalosan is oktatóként 
kezdtem dolgozni, és jelenleg is ez az egyik feladatköröm. A partnerek 
szakembereit és a saját csapatunkat is én trenírozom forgácsolás-
szakmai kérdésekben és az évente megjelenő új termékeinkkel kap-
csolatban is. A képzés után nem sokkal lehetőségem volt részt venni 
„félidős alkalmazottként” két éven át a tübingeni Walter Akadémia 
munkájában. Többek között a Pkd-szerszámok oktatási anyagának 
voltam a felelőse, ezzel összefüggésben azóta már többször meghív-
tak vendégelőadóként az ottani új kollégákhoz, legutóbb a mérnöki 
gárda új belépőihez. Az egyik legérdekesebb projektem viszont nem 
közvetlenül a szerszámokhoz kötődik: az e-learning és a nemzetek 
közötti kulturális különbségek összefüggését is kutattam, ugyanis 
a Walter Akadémia ekkor kezdett mélyebben foglalkozni a webalapú 
oktatási formákkal.

mI ad erőt eHHez a munkáHoz?

P. g.: A képzéseken részt vevő kollégák figyelme és érdeklő-
dése, együttműködése, és persze az, hogy a tananyag is folyamatosan 
megújul, hiszen a forgácsolás világa sem állandó. Új anyagminőségek, 
új anyagok, új technológiák jelennek meg, amelyeket ismerni kell. ne-
kem is, másoknak is. Az pedig a legnagyobb öröm a munkámban, hogy 
átadhatok valamit – lehetőség szerint minél többet – abból a tudás-
ból, amelyet másoktól kaptam, és amelyre saját igyekezetem vagy 
akár hibáim révén szert tettem. Amúgy is éltet a változatosság, és ha 
van előttem feladat. de az oktatói munkában a legszebb, amikor látom 
vagy visszahallom, hogy egy „tanítvány” később sikeresen alkalmazta 
az oktatáson hallottakat. Az ő sikerélményük lesz aztán az enyém is.

soHa nem Fárad el?

P. g.: ó, dehogynem. A munkanapok terheit a természetben 
igyekszem kipihenni. Párommal jelenleg Újpesten élünk, ott leginkább 
arra van lehetőségem, hogy egy órára elmenjek kocogni, kiszellőztes-
sem a fejem – és természetesen átbeszéljük a napunkat. Ha csak te-
hetjük, kimozdulunk a városból túrázni, fotózni, és eszünk vagy iszunk 
valami finomat. ez utóbbiaknak nem én vagyok a „felelőse”, hanem 
a párom, aki fagylaltkészítő és barista is. 

akkor bIztos nem Isznak rossz kávékat…

P. g.: nem bizony, de az étkezésre általában is odafigyelünk. 
Otthon is, de ha utazunk, tudatosan keressük a minőségi ételeket 
minőségi kiszolgálással párosító helyeket. Ha felkerekedünk, és ellá-
togatunk az ország valamely szegletébe, a hegyi, erdei kirándulásokat, 
vízi túrákat gasztronómiai élményekkel is fokozzuk. Ha például keletre, 
a Zemplénbe megyünk, soha nem hagyjuk ki az encsi Anyukám mondta 
étterem kínálta olaszos ízeket, de itt, Pesten is megvannak a kedvenc 
helyeink.

ezek szerInt utaznI Is szeret, szeretnek.

P. g.: Borzasztóan. létszükségletünk. Az embert az utazás 
egyszerre kikapcsolja és fel is tölti. Télen a snowboardé a főszerep, 
nyáron inkább itthon barangolunk rövidebb etapokban, mert a párom 
a vendéglátásban dolgozik, tehát a nyár számára a szezon. A legtávo-
labb Balin voltam, akkor egyes-egyedül, ott is inkább a turistamentes 
helyeket, az igazi Balit kerestem. Mélyen megérintett a hely szépsége, 
hangulata, a helyiek kiegyensúlyozottsága, vallásossága és vendég-
szeretete, amely rettentő szegénységgel és kizsákmányoltsággal pá-
rosul. Felejthetetlen élmény volt. 

mI a következő útI cél?

P. g.: görögország, szeptemberben.

és a következő életcél?

P. g.: Bizony, az is van. A legközelebbi az, hogy hamarosan el-
hagyjuk a fővárost, és vidékre, a Velencei-hegység oldalába, az etyeki 
borvidék szélére költözünk egy családi házba. ettől minőségi változást 
várunk az életünkben, mert a lankák mellett, pláne egy tó közelségé-
ben élni számunkra sokkal vonzóbb, mint egy nyüzsgő városban. Azt 
reméljük, hogy gyakrabban pattanhatunk kerékpárra, és hogy keve-
sebbet utazunk majd a munkahelyünkre, nem utolsósorban több időnk 
lesz egymásra is.

sem a Csomolungmára nem készülök, sem űrrakétát nem 
tervezek építeni, és startupcég alapításán sem gondolkodtam még, 
tehát ilyen jellegű életcéljaim nincsenek, de tervezünk családot, ami 
azt hiszem, hogy egy igazán nagy és fontos életcél. 

Ami a szakmai vonalat illeti: nemcsak tanítok, hanem fo-
lyamatosan tanulok is. képzem magam a forgácsolás technológiája 
terén, továbbra is látogatok cégeket, és dolgozom a szerszámaink-
kal. emellett az érdeklődésem kiterjed a pszichológia, illetve az okta-
tásmódszertan vonalára is. szeretnék mindig jobb lenni, többet adni 
a képzéseken. egyszer, de szerencsére tényleg csak egyetlenegyszer 
egy olyan csoportnak tartottam tréninget, amelynél maximális és egy-
öntetű, egyben áttörhetetlen érdektelenséget tapasztaltam. nagyon 
rosszul érintett, mert fiatal szakemberek voltak. Akkor határoztam el, 
hogy a közeljövőben foglalkozni szeretnék a coachinggal, hogy annak 
is tudjak segíteni, aki számára nem az új technológiák ismerete jelenti 
az elsődleges kihívást, hanem az ambíciók, a jövőkép hiánya.

_Portré
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A háború alatt rossz tapasztalatok voltak a hajómotorok és 
-csavarok karbantartásához és javításához használt szerszámokkal 
kapcsolatban. Richard Walter ezen a helyzeten akart javítani, amikor 
új konstrukciókkal és ötvözőkkel jelentős mértékben fokozni kívánta 
a fémmegmunkáló forgácsolószerszámok hatékonyságát, kopásálló-
ságát és hőállóságát. egyik legfontosabb fejlesztése a volfrámkarbid 
keményfémötvözet volt, amelyet dynit névvel jelentett be szabada-
lomként 1920-ban. A ma szokásos fejlesztési és innovációs folya-
matokkal ellentétben úgy dolgozott, ahogy egy klasszikus feltalálót 
elképzelünk: egyedül vagy csak pár asszisztenssel tevékenykedett 
a saját laborjában a vállalat mostani székhelyétől, Tübingentől megle-
hetősen messze fekvő starnbergben. Amikor 1945-ben meghalt, több 
mint kétszáz szabadalmára jegyeztek már be védettséget. Richard 
Walter a felfedezés iránti szenvedélyét és az innováció iránti érzékét 
vállalata „dns-ében” adta tovább. 

A cég 100 éves történetében a Walter-dolgozók nemcsak 
továbbfejlesztették a felfedezéseit, hanem újabb ötvözeteket, szer-
számokat, bevonatokat és gyártási eljárásokat dolgoztak ki. A vál-
lalat a standard szerszámok kínálatában évente több mint 2500 új 
terméket vezet be a piacra, és napjainkra forgalmának több mint 35 
százalékát olyan termékekkel éri el, amelyek öt évnél fiatalabbak. el-
mondhatjuk, 2019-ben az engineering kompetenz és innováció 100 
évét ünnepli a Walter.

NEmzEtközi vizEkEN 
1919-ben, amikor a Walter Ag-t Richard Walter megalapí-

totta, a nemzetközi piac és a rendszerszolgáltatók fogalma még kívül 
állt a kezdő vállalkozó gondolkodásán. ugyanakkor az innovatív és az 
ügyfelek igényeivel szoros összhangban végzett munka filozófiája már 
akkor is a vállalat sikerének a kulcsa volt.

» AMIkOR RICHARd WAlTeR VÁllAlkOZÁsÁT MeTAlluRgIsCHe gesellsCHAFT RICHARd WAlTeR und CO. 
(RICHARd WAlTeR És TÁRsA kOHÁsZATI TÁRsAsÁg) nÉVen RöVIddel AZ elsŐ VIlÁgHÁBORÚ VÉge uTÁn 
düsseldORFBAn MegAlAPíTOTTA, neM AZ JÁRT A FeJÉBen, HOgy egy VIlÁgsZeRTe AkTíV VÁllAlAT 
ÉPíTŐköVeIT RAkJA le. BÁR A CÉg A MÉRnök-FÉMkOHÁsZ TAlÁlMÁnyAIVAl És FeJlesZTÉseIVel lÉnyeges 
PIACI RÉsekeT TölTöTT Be, És gyORsAn sIkeRessÉ VÁlT, AZ AlAPíTó önMAgÁRA MIndIg Is InkÁBB 
FelTAlÁlókÉnT, MInTseM VÁllAlkOZókÉnT TekInTeTT. «

IPartörténelem  
1919 óTA
az enGIneerInG komPetenz 
és InnovácIó évszázada 
a Walternél

_1

_2

_3
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A későbbi úttörő innovációk, mint például a Wendelnovex hom-
lokmaró rendszer, amely a szerszámtartóba rögzítve hat forgácsolóélű 
váltólapkákat tartalmazott, már azt a korszakot vezették be, amikor 
a Walter az 1960-as évek elejétől nagy sikert ért el németországon 
kívül is. Franco Mambretti, a vállalatalapító unokája és 1965-től a cég 
igazgatója a nemzetközivé válás útjára lépett, amikor Bécsben, 1967-
ben az első értékesítő irodát megnyitotta. 

ettől az évtől kezdve a Walter nemzetközi szintű fejlődésé-
ben Ausztria csak a terv egyik része volt. Miután stratégiai döntés 
született arról, hogy a vállalakozás nem adja át a növekvő nemzetközi 
piacokat a konkurenciának, az 1970-es években gyorsan, egymás után 
nyitotta meg leányvállalatait nagy-Britanniában, Franciaországban, 
Hollandiában és Belgiumban. Az 1980-as években a Walter – felvá-
sárlásokkal és befektetésekkel – belépett a kulcsfontosságú amerikai 
piacra is, valamint teret nyert a szovjetunióban. A cég számára való-
ban haszonnal járt, amikor a vasfüggöny 1989-ben lehullott. kínával 
és az ázsiai gazdasági térséggel egy másik kulcsfontosságú régióhoz 
jutott 1994-ben, és számos leányvállalatot és saját értékesítő vállala-
tot alapított ott. 

Ma már a világban tíz helyen van a Walternek gyártó telep-
helye, és több mint nyolcvan országban látja el ügyfeleit high-tech 
megoldásokkal.

A strAtégiA középpoNtjábAN A digitAlizálás
A nemzetközivé válás mellett az 1980-as években egy további 

központi stratégiai döntés született. A Walter vezetősége úgy határo-
zott: proaktívan, tehát előrelátóan, cselekvően reagálnak a megmun-
káló iparágban jelentkező változásokra. Az elektronikusan vezérelt 
fémmegmunkáló gépek diadalának köszönhetően az ügyfelek egyre 
jobban kezdtek a teljes megmunkálási folyamatra figyelni. saját fej-
lesztésekkel, mint például az első nC-vezérelt szerszámköszörűgéppel 
(1976) és az első CnC-vezérelt szerszámköszörülő berendezéssel, 
a Helitronic Powerrel (1994) a Walter „saját jogán” lett hajtóerő ezen 
az innovatív területen. 1989-ben vezette be a Tool data Manage-

mentet (TdM), az első szoftveralapú szerszámadat-kezelő rendsze-
rek egyikét. A TdM számos rákövetkező innováció alapjaként szol-
gált, egészen a teljes szerszámkezelő szolgáltatásokig és logisztikai 
megoldásokig, amelyeket jelenleg Walter Multiply márkanév alatt 
kínál. A digitalizáció már harminc éve áll a Walter stratégiájának  
középpontjában.

Jól átgondolni a dolgokat – kezdjük a folyamattal! ez a Wal-
ter Multiply. A Walter ma már nemcsak a teljes szerszámkezelési fo-
lyamattal foglalkozik az ügyfelek kérései alapján, hanem maga is rend-
szerszolgáltatóként létrehozott egyet. Az egyedi szerszámtervezéstől 
és -optimalizálástól kezdve a komplett megmunkálási stratégiák ter-
vezéséig a vállalat termékei és szolgáltatásai széles körét kínálja. 
A 2016-ban Tübingenben megnyílt Technológiai központ szintén azt 
bizonyítja, milyen fontossá vált a rendszer és a folyamat módszerta-
na a Walter számára. Az 5000 négyzetméteren kialakított központot 
a legmodernebb megmunkáló- és kommunikációs eszközökkel sze-
relték fel, így valós gyártási körülmények között lehet az eljárásokat 
és a folyamatokat fejleszteni és tesztelni. ez az a hely, ahol a Walter 
megmunkálásban jártas szakértői új, digitális alapú megoldásokon 
dolgoznak. szintén a Technológiai központban történik azoknak az új 
megoldásoknak az intenzív fejlesztése, amelyeket egyedi megmun-
kálási folyamatoknál alkalmaznak az ügyfelek, és velük közösen zajlik 
a fejlesztés annak érdekében, hogy a gyártási eljárások még hatéko-
nyabbak legyenek.

NAgy tEljEsítőképEsség A forgácsolásbAN
A gépjármű- és repülőgépiparban az erősen kopásálló, 

erőteljesebben ötvözött anyagokat használják, mivel ezekből vé-
konyabb falú alkatrészek készíthetők, és az alkatrészek súlya is 
csökkenthető. A szuperötvözetek, a titán vagy az alumínium me-
chanikus és termikus tulajdonságai miatt a hagyományos szer-
számokkal nehezen forgácsolható. ehhez társulnak még a meg-
változott ügyfélelvárások is: a fokozottabb termelékenység mellett 
a forgácsolás során a hosszabb éltartam és a mérsékeltebb ter-

_4 _5
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melési költségek igénye is megjelent. A Walter a piacon jelentke-
ző kihívásokra innovációkkal válaszol. Folyamatosan új, precíziós 
szerszámokon, folyamatokon és digitális megoldásokon dolgozik. 

A Walter nagy és modern fejlesztési osztályokat hozott lét-
re a különböző termékterületekhez. Húsz dolgozó foglalkozik például 
a technológiai trendekkel és az innovatív megoldásokkal, a bevona-
tokkal és a szerszámanyagok mechanikus utókezelésével. A vállalat 
már 2001-ben bevezette a piacra az első kétszínű, bevonatos Tiger·tec 
váltólapkákat, és ezzel hihetetlen teljesítménynövekedést tett lehe-
tővé ügyfelei számára. 2017-ben újabb innovációs és teljesítménybeli 
ugrást ért el: a Tiger·tec gold szerszámanyaggal a gyártó egy új váltó-
lapka-generáció alapkövét tette le. A lapkákat CVd-bevonattal, rend-
kívül kopásálló TiAln-réteggel látják el. ezek a vállalat által kifejlesztett 
kisnyomású eljárással (ulP/CVd) kerülnek a lapkára, és csökkentik 
a tipikus kopási formákat, például a súrlódásból fakadó kopásokat, a 
plasztikus deformációt, a fésűs repedéseket és az oxidációt is. Az ügy-
felek számára a hasznot a jelentősen hosszabb éltartamok, a fokozot-
tabb folyamatbiztonság, valamint a nagyobb termelékenység jelenti. 

_1  Richard Walter – felfedezés iránti szenvedély 
és innovációs érzék 

_2  1920: az egyik első és legfontosabb fejlesztés 
a marószerszámok dynit vorlfrámkarbid 
keményötvözete  

_3  1952: tanulóműhely a Walternél
_4  1953: teljesen automatizált 

szerszámköszörűgép
_5  2003: az Xtra·tec-sorozat piaci bevezetése
_6  2016: Tübingenben megnyílik a Technológiai 

központ

_6

 

fElforgAtott tAktikA A jubilEumrA 
2019 januárjában a Walter egy teljesen új marógenerációt, az 

Xtra·tec XT-t vezette be a piacra. Az új termékcsalád egy rendkívüli 
ötlet eredménye, ezzel pedig a Walter az iparágban eddig megszo-
kott optimalizálási taktikát alapjaiban forgatta fel a váltólapkáknál. 
ennek eredményeként megváltozott a lapkafészek, a stabilitás és 
a forgácsolás közbeni viselkedés. A fogak száma akár 17 százalék-
kal is nőhet – ez pedig a felhasználó számára jelentős termelékeny-
ségnövekedést jelent. Az Xtra·tec Xtended Technology (magyarul: 
kibővített technológia), röviden az XT, a vállalat 100 éves innovációs  
történetének folytatása. 

Az Xtra·tec XT innovációi leginkább csoportmunka eredmé-
nyei. Az új marógenerációnál a közismert sváb találékonyság is fontos 
volt: a váltólapkák új geometriájának alapötlete és maga a szerszám 
is a Walter egyik fejlesztő munkatársától származik. A cél a marószer-
számok és váltólapkák töréssel szembeni ellenállásának fokozása volt. 
Az eddigi szemléletmódot alapjaiban kell átgondolni! – ez a megkö-
zelítés Richard Walter és még sok más kreatív ember hagyományait 
követi, akik száz éven keresztül a Waltert innovatív vállalattá tették. 

HázoN bElüli ENgiNEEriNg kompEtENz
A precíziós szerszámok gyártása modern be-

rendezéseken több telephelyen történik. A folyamat-
beli és eljárási szakértelmet a saját üzemek hordozzák. 
A legmodernebb gyár Münsingenben található. Ott ke-
ményfém lapkák gyártása történik, amelyek fémporból 
préseléssel és szinterezéssel készülnek, majd köszörü-
lik és lekerekítik őket. ezenkívül a Walternél a rendkí-
vül komplex bevonat (CVd/PVd) is házon belüli eljárás 
eredménye. Minden gyártási folyamat kiváló minőségben 
és termelékenységgel történik, és már a tervezés során 
nagyon fontos szempont a nyersanyagok fenntartha-
tó kezelése és a fenntartható környezetgazdálkodás. 
A Walter ezzel saját fokozott elvárásának is eleget tesz 
a forgácsolószerszámok gyártása során. 
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 edZeTT ACÉl  
– keMÉny dIó? 

 Hu5 lAPkAgeOMeTRIA 

Minden forgácsoló tudja, hogy az idő drága kincs. nagy mére-
tű rozsdamentes acél vagy szuperötvözet alkatrészek esztergálásakor 
az anyagból fakadóan a forgácsolósebesség erősen korlátozott. Ilyen 
esetben a fogásmélység és az előtolás növelésével lehet a megmun-
kálás idejét rövidíteni, a kétoldalú negatív esztergalapkák terhelhető-
ségének azonban vannak korlátai. 

A Walter új fejlesztésű lapkageometriája, a Hu5 megoldás 
lehet az ilyen esetekben. Az egyoldalas, tehát egyik felén teljes felüle-
ten felfekvő stabil negatív esztergalapka geometriája kimondottan az 
IsO M- és IsO s-anyagokhoz való, elősegíti a lágy forgácsolást és a kis 
hőfejlődést, mégis elegendő élvédelemmel rendelkezik akár öntési ké-
reg vagy felkeményedett felületek megmunkálásához is.

Az acélok menetfúrása általában még az alkatrészek hőkeze-
lése előtt meg szokott történni, többféle okból előfordulhat azonban, 
hogy már kemény állapotban kell a menetet megmunkálni. A menet-
fúrás ilyenkor rizikós folyamat, különösen zsákmenetek készítésekor, 
ahol a szerszám irányváltáskor a forgácstövet el is kell hogy nyírja. egy 
beletört menetfúró az alkatrész megmunkálási költségeit még jobban 
megnövelheti, folyamatbiztosan működő szerszámra van hát szükség. 

A TC388 és TC389 tömör keményfém menetfúrók fejlesztése-
kor az egyik fő fókusz a forgácstő biztonságos levágása, a kitöredezés 
és törésveszély minimalizálása, így az éltartam növelése volt. A szer-
számok geometriája a TC388 esetében az 50–58 HRC tartományban, 
míg a TC389-nél 55–65 HRC között teszi lehetővé a biztonságos és 
viszonylag gyors menetfúrást.

tIPP:
a laPkaGeometrIa nemcsak a jól Ismert, rozs-
damentes és szuPerötvözetekHez ajánlott 
FIzIkaI bevonatú Wsm..s laPkamInőséGekben, 
Hanem WPP..s és WmP20s kémIaI bevonatokkal 
Is elérHető. ezek kIválóan alkalmazHatók 
FerrItes és martenzItes korrózIóálló acélok-
Hoz, valamInt jól kIeGészítIk a jelenleGI eGyol-
dalas acél eszterGaGeometrIa-kínálatunkat.

tIPP:
a szerszámok emulzIóval HasználHatók, nIncs 
szÜkséG kÜlönleGes menetFúróolajok alkal-
mazására. íGy nem szennyeződIk a szerszám-
GéPben levő HűtőközeG, és nIncs szÜkséG a 
meGmunkálásI Folyamat meGszakítására sem.

ROZsdAMenTes ACÉlOk MÉg 
gyORsABB esZTeRgÁlÁsA

MeneTFÚRÁs AkÁR 65 HRC-Ig 
TC388/T389 sZeRsZÁMOkkAl

Pusztay Gábor

szakmai vezető
gabor.pusztay@walter-tools.com

www.walter-tools.com
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 leHeTsÉges A TC620 
 MeneTMARóVAl! 

 HÁROM MűVeleT 
 egy sZeRsZÁMMAl 

Az előző menetfúróknál is nagyobb folyamatbiztonságot 
nyújt az új Walter Prototyp menetmaró, és még szerszámcsereidőt 
és tárhelyet is meg lehet vele takarítani. A TC685 menetmaróval elké-
szíthető a letörés és a menet is, mégpedig tömör anyagba, előfúrás 
nélkül. A különleges homlokgeometriával rendelkező szerszám 45–65 
HRC között alkalmazható, az előnyei leginkább egyedi vagy kis szériás 
gyártásban (például szerszám- és formagyártás) mutathatók ki, ahol 
a megmunkálási idő másodlagos a folyamatbiztonság mögött. A ki-
magasló szerszáméltartam eredménye az alacsonyan tartható műve-
letenkénti költség, az éltartam végéig szükséges kis számú rádiusz-
korrekció a zökkenőmentes gyártást támogatja.

Menetek marásakor nem tökéletes megmunkálási felté-
telek esetén gyakran előforduló probléma, hogy az elkészült menet 
kúpos lesz, a menetidomszer a menetben nem hajtható végig. ezt 
a szerszámra ható radiális terhelés és a megmunkálás körülményei 
együttesen okozzák. Többféle, kompromisszumos módon orvosolható 
a jelenség: csökkentett előtolással, több radiális fogással, kiegészítő 
üresjárati fogással vagy orbitál menetmaró alkalmazásával. 

A TC620 esetében a többsoros kialakítás, a kihagyott fogak 
csökkentik a radiális terhelést. A menetet nem egy, hanem két vagy 
három körbejárással kell megmunkálni, viszont a kis radiális terhelés 
miatt a fogankénti előtolás növelhető, ami igen kedvezően hat az 
éltartamra is. így standard szerszámmal is lehetségessé válik, ami ed-
dig nehézkes volt: kaliberes menet marása labilis körülmények között, 
jó éltartammal és termelékenyen.

tIPP:
amennyIben már meGlevő Furatba kell Hőkeze-
lés után belemarnI a menetet, a tc685 alkal-
mazHató HaGyományos orbItál menetmaróként 
Is. FIGyelem: ez a menetmaró balos  
ForGásIrányú!

tIPP:
a menetmaró kIHajlását, ezáltal a menet 
kúPossá válását a szerszámkInyúlás IGen 
erőteljesen beFolyásolja. mIndIG törekednI 
kell arra, HoGy a menetmaró csak a szÜkséGes 
mértékben nyúljon kI a beFoGóból, ezáltal 
csökkennek a rezGések Is, és nő a 
szerszáméltartam.

TC685: MeneTMARÁs edZeTT 
ACÉlBAn, TöMöR AnyAgBA 

lABIlIs köRülMÉnyek? 
VÉkOny FAlÚ AlkATRÉsZek? 
TeRMelÉkeny MeneTMARÁs?

_Fókusztermékek
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» „HA neM TudOd MegVÁlTOZTATnI A VIlÁgOT, 
VÁlTOZTAsd Meg önMAgAd” – így sZól A 80-As ÉVek egyIk 
MenŐ BRIT ZenekARA, A THe THe lOnely PlAneT CíMű 
sZÁMÁnAk ReFRÉnJe. A gyŐRI CnC RAPId kFT. eZT A 
ReCePTeT köVeTTe, És JelenTŐs sZAkMAI sIkeRekeT ÉRT 
el, AMelyekHeZ – A sZeRsZÁMTeCHnIkA TeRüleTÉn –  
A WAlTeR HungARIA kFT. Is nAgyBAn HOZZÁJÁRulT. «

AkIk A 
FeJlŐdÉsBen 
HIsznek  
a kulcs a 
tecHnolóGIaI 
támoGatókkal 
kIalakított bIzalmI 
vIszony
» szerző: szabó 
Márton

A CnC Rapid kft.-t – illetve annak jogelődjét – szórádi József 
alapította 1987-ben. Az esztergályos szakember felismerte, hogy első-
sorban nem a mennyiségre, hanem a minőségre kell összpontosítani. 
A pontos, igényes munkának híre ment, és egyre több megrendelést 
kapott a cég, emellett a vevői igények sokfélesége is növekedett. 
Mindennek kiszolgálása érdekében a CnC Rapid kft. a fémmegmun-
kálási képességeit folyamatosan fejlesztette, így az esztergálás mel-
lett már marást, köszörülést, koordinátafúrást és menethengerlést is 
vállalhatott. A következő mérföldkövet az nC-technológia bevezetése 
jelentette a 2000-es évek legelején. ezzel egy időben a kft. győr egyik 
ipari körzetében új üzemcsarnokot vásárolt, amelyet több lépcsőben 
bővített, de a dinamikus fejlődést ez a gyárépület is csak 2007-ig 
tudta kiszolgálni. ekkor a cég új telephelyre költözött. Az ott felépí-
tett korszerű üzemben már optimális anyagáramlást alakíthattak ki. 
Az új csarnokban alapanyag-, készáru- és szerszámraktárt, valamint 
mérő- és szerszám-előkészítő szigetet alakítottak ki. A klimatizált 
mérőlabor korszerű koordináta-mérőgépeknek, forma-, kontúr-, to-
vábbá keménységmérőknek, felületiérdesség-mérő és magasságmérő 
gépeknek ad helyet.

A CnC Rapid kft. CnC-gépparkját C-tengelyes, axiális és 
radiális hajtott szerszám befogadására képes esztergaközpontok, 
valamint megmunkálóközpontok, aktív mérőfejjel ellátott köszörűk 
és egyéb CnC-gépek, így például szalag- és tárcsás daraboló, huzal-

szikra-forgácsoló, továbbá szállézeres jelölőberendezések alkotják.  
A CnC-központok mellett számos más, hagyományos gépet is használ 
a cég, továbbá az üzemcsarnokban menethengerlő és üregelő gépek, 
valamint hőkezelő berendezések is rendelkezésre állnak. ez utóbbiak, 
azaz a hőkezelő berendezések szerepe azért is lényeges, mert a CnC 
Rapid kft. a gépi forgácsolás mellett indukciós edzéssel is foglalkozik. 
Az edzőműhelyben kaptak helyet a 100 kW teljesítményű közép- és 
nagyfrekvenciás indukciós edzőgépek, valamint a hőkezelő kemencék.

Új kiHívások, Új mEgoldások

A CnC Rapid kft. története mintegy két évtizeden át szabá-
lyosan követte a magyar kkv-k fejlődési pályáját. A 80-as évek végén, 
egy családi ház garázsából induló vállalkozás eredményesen vitte át 
tudását a 90-es évekbe, és a rendszerváltás utáni első évtized kö-
zepén újjáéledő hazai ipar fejlődési hullámait is sikeresen lovagolta 
meg. A cég 2014 környékén elérte jelenlegi gyártókapacitását, ame-
lyet mintegy 140 CnC-szerszámgép, illetve számos mérőgép és egyéb 
termelőberendezés biztosít. A 2010-es évek közepe – az impozáns üz-
leti eredmények ellenére – kritikus időszaknak számított a kft. életé-
ben, ugyanis a vállalkozás mérete ekkorra már jelentőssé, struktúrája 
pedig meglehetősen összetetté vált. Mindez egy új működési modell 
bevezetését tette szükségessé a további zavartalan fejlődés érdeké-
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ben. A helyzet kezelésére három különböző megoldási lehetőség kör-
vonalazódott. Mivel családi vállalkozásról volt szó, logikus módon fel-
merült a cégvezetésen belüli generációváltás. A másik két opcióként 
pedig a külső menedzsment bevonása, valamint a cég értékesítése 
kínálkozott. A család végül az értékesítés mellett döntött, így került 
2016 végén a társaság a jelenlegi tulajdonosi körhöz, amely elsődle-
ges feladatának tekintette, hogy a cég technológiai bázisa és szakmai 
hozzáértése mellé „odaillesszék” az addigra már nyilvánvalóan hiány-
zó magasabb szintű irányítási megoldásokat. Tehát elengedhetetlen 
lépésnek látták a vállalatirányítási rendszer mélyebb integrálását  
a vállalkozás működésének valamennyi területén, emellett létszámban 
és nyelvismeretben egyaránt fejlesztésre szorult az a részleg, amely  
a külföldi partnerekkel tartja a kapcsolatot. 

Mivel a cég nagy nyugat-európai iparvállalatok stratégiai be-
szállítója, fontos lépés volt a megbízókkal közös folyamatok stabilizá-
lása is. ennek a reorganizációs feladatnak a részeként átalakították  
a szervezeti felépítést, és számos munka-, illetve adminisztrációs fo-
lyamatot is újragondoltak. nagy hangsúlyt kapott a kommunikáció nyi-
tottabbá tétele mind a cégen belül, mind a cég és a partnerek között. 
ezzel azt célozták meg, hogy akár ügyfél-, akár céges oldalon merül 
fel olyan probléma, amely hatással van vagy lehet a gyártásra, úgy azt 
szoros kooperációban, folyamatos kommunikációval és adatcserével 
igyekeznek megoldani. A szervezet struktúráját és a működési folya-
matokat megújító, átformáló intézkedések gyorsan és jelentős mér-
tékben növelték a működés hatékonyságát.

 vErsENyképEsség máskéNt

– Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy egy szakmai 
szempontból világszínvonalat képviselő csapattal találkoztunk, ami-
kor elkezdtük feltérképezni a céget leendő tulajdonostársaimmal. 
ugyanakkor az is egyértelmű volt számunkra, hogy az üzleti-adminiszt-
rációs területen lesz hova fejlődni. napjainkban ugyanis nem elegendő  
a kiváló termékminőség, a beszállítói folyamatoknak is zökkenőmen-
tesnek kell lenniük. A minőséget elsősorban e kettő tényező alapján 
értékelik a megbízók, akik esetünkben – többek között – a vasúti fék-
rendszerek, a víz- és szennyvízszivattyú-gyártás, a vákuumszivattyúk 
gyártása, illetve a robotalkatrészek, az italpalackozó gépek, továbbá  
a dohányfeldolgozó gépek előállítása területén ismert és globális piac-
vezető vállalatok – mondta Csoma András, a CnC Rapid kft. társtu-
lajdonosa, egyben a cég ügyvezetője. Hozzátette: a tulajdonosváltást 

követő intézkedésekkel nem az volt a céljuk, hogy eliminálják az eset-
leges problémákat – hiszen azok egy gyártó cég életében természe-
tesek és mindennaposak –, hanem arra törekedtek, hogy a felmerülő 
kérdésekre, kihívásokra a szervezet mindig gyors és hatékony választ 
tudjon adni.

– Úgy ítéljük meg, hogy a kitűzött célok többségét sikerült 
elérnünk, és mind a termékek minőségére, mind a termelékenysé-
günkre, mind pedig a szállítási pontosságra kedvező hatással voltak 
a változtatások. Mindezt az egyre jobb vevői elégedettségi mutatók 
is visszaigazolják számunkra. Az más kérdés, hogy a közép- és kelet-
európai beszállítók irányában továbbra is fennáll az a megbízói igény, 
hogy legyünk sokkal olcsóbbak, mint nyugat-európai versenytársaink. 
Fontos megjegyezni, hogy egyetlen térségünkben működő ipari be-
szállítónak sem lehet vagy legalábbis nem kellene, hogy célja legyen 
az árak alacsonyan tartása. Az ok egyszerű: nyomott árakon hosszú 
távon nem lehet minőséget előállítani, hiszen a fejlesztésekre nem jut 
elegendő forrás. Éppen ezért mi a versenyelőnyöket nem az alacsony 
szállítói árak révén kívánjuk biztosítani, teljesen máshol és máshogy 
keressük a megoldást. Persze egy egész térség attitűdjét nem tudjuk 
megváltoztatni, a sajátunkat azonban igen, és ezt meg is tettük. Azt 
mondtuk, hogy saját szakmai szegmensükben pozicionáljuk magunkat 
a technológiai vezetők közé, hogy ne az „olcsóság” miatt válasszanak 
minket, hanem azért, mert akár a megbízónk saját gyáregységeinél is 
magasabb minőséget tudunk előállítani. Ha megbízónk azt tapasztal-
ja, hogy legalább az elvárásainak megfelelő, de inkább azt meghaladó 
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minőséget produkálunk, és ennek köszönhetően saját piacain előnybe 
kerül, vissza fog térni hozzánk. ez is beigazolódott. A sikernek azonban 
nem ez az egyetlen kulcsa. Azt is megértettük, hogy abból is verseny-
előnyt kovácsolhatunk, ha nem sztenderd problémákra tudunk újsze-
rű, de nemcsak kreatív, hanem stabil műszaki megoldásokat kialakí-
tani. sikereinket mindemellett annak is köszönhetjük, hogy hittünk és 
hiszünk abban, hogy van élet az autóiparon túl, ezért mind hazai, mind 
európai viszonylatban a klasszikus ipari gyártók igényei felé fordultunk, 
és továbbfejlesztettük kompetenciáinkat a már említett, általunk ki-
szolgált iparágak tekintetében – hangsúlyozta az ügyvezető.

Csoma András megjegyezte: az automatizálás és a robotizá-
lás feltartóztathatatlan trendje miatt a keleti és nyugati gyártók ké-
pességei, sőt akár a rezsiköltségek közti különbségek is eltűnhetnek. 
Ami számítani fog, az az, hogy a rendelkezésre álló gépeket, techno-
lógiákat, illetve „szoft” eszközöket, így például a folyamatoptimalizá-
lási megoldásokat ki mikor, hol és milyen mértékben, illetve módon 
alkalmazza majd.

– Mi magunk is alakítottunk ki robotos gyártócellákat, illet-
ve több területen alkalmazunk fejlett automatizált megoldásokat, de 
nem azért, mert ma ez a trend, hanem azért, mert bizonyos folya-
matok esetében értelmét láttuk, illetve jól képzett szakembereket 
tudtunk felszabadítani olyan munkafeladatok alól, amelyeket egy 
gép, egy automatizált rendszer is képes elvégezni. ezzel a tapasztalt 
kollégák magasabb szintű feladatokra összpontosíthatnak, ami azért 
is lényeges, mert napjainkban nemcsak a megfelelő anyagi juttatás  
a munkaerő-megtartás fontos eszköze, hanem az erkölcsi megbecsü-
lés is. ennek pedig része az, hogy a kollégák számára biztosított legyen 
a szakmai fejlődés lehetősége – hívta fel a figyelmet az ügyvezető.

csApAtmuNkA

– Az egyéni sportokban győztes valódi sportemberek soha 
nem feledkeznek el arról, hogy megemlítsék az őket segítő csapatot. 
Azt, hogy a mögöttük álló stáb legalább annyira részese a győzelem-
nek, mint ők maguk. A mi munkánk sok szempontból hasonló az egyé-
ni sportokhoz: adott egy kihívás, amelyet le kell győznünk, egy feladat, 
amelyet teljesítenünk kell. Időre, pontosan. Minden energiánkat be 
kell vetnünk a siker érdekében, de, ahogy a sportolóknak, úgy nekünk 
is tudnunk kell beosztani az erőnket. Olykor képesnek kell lennünk 
arra, hogy egy-egy részfeladatot elengedjünk, és azzal egy szakértő 
partnert bízzunk meg. emellett az is fontos, hogy a partnereink segí-
tő javaslatait meghalljuk, és tudjuk azt mondani, ebben ők a jobbak, 
bízzunk meg bennünk. A kulcs tehát a bizalom, amely természetesen 
nem egyik napról a másikra alakul ki. A beszállítóinkkal, technológiai 
támogatóinkkal kialakított bizalmi viszony egyik kiváló példája a Wal-
ter Hungariával fennálló együttműködésünk, amely messze túlmutat 
azon, hogy az egyes forgácsolási műveletekhez rutinszerűen szerszá-
mokat rendelünk tőlük. A partnerség keretében – főként új és kihí-
vást jelentő alkatrészgyártási feladatok esetében – javaslatot kérünk  
a walteres kollégáktól egyes szerszámokra, de akár komplett szerszá-
mozási stratégiákra is. A megkeresésekre adott reakcióik meggyőzőek 
és megnyugtatóak, hiszen mérnök-tanácsadó és alkalmazástechnikus 
kollégáik személyesen keresnek fel bennünket. Alaposan tájékozód-
nak, kérdeznek, néznek és látnak is, majd megteszik a javaslataikat.  
A javaslattételt szerszámtesztek követik, amelyek eredményét közö-
sen is kiértékeljük – mondta Bacsa Csaba, a CnC Rapid kft. gyártás-
támogató technológiai vezetője, aki a szerszámtechnológiai csoport 
felügyeletét is ellátja.

 milyEN A jó szupport?

– Természetesen öröm számunkra, ha partnereink elégedet-
tek a támogatásunkkal. szerszámaink világszerte elismert minőségén 
túl éppen a szerszámozás, a szerszámtechnika átfogó módon történő 
megközelítése és a minden részletre kiterjedő szupport az, ami kiemel 
minket a piaci mezőnyből. ezért persze sokat teszünk: rendszeresen, 
de nem zavaró rendszerességgel látogatjuk ügyfeleinket, és aktív kap-
csolatot tartunk fenn mind a szakmai vezetőkkel, mind pedig az üzem-
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ben, a gépeknél dolgozó kollégákkal. ez számunkra nem okoz gondot, 
sőt kifejezetten otthon érezzük magunkat a terepen, mert csapa-
tunk valamennyi tagja – köztük magam is – hosszú éveket töltött el 
a gyártásban, tehát ismerjük a kihívásokat és a problémákat. Mivel 
egy nyelvet beszélünk, nincsenek szakmai-kommunikációs akadályok 
köztünk, és könnyen kialakul a már említett őszinte, bizalmi viszony. 
Ha engednek minket – Csaba szavaival élve – nézni és látni is, akkor 
fogunk tudni érett válaszokat adni a kérdésekre, és megalapozott ja-
vaslatokat letenni az asztalra az újabb és újabb forgácsolási feladatok 
kapcsán. ezáltal nemcsak közös munkáról beszélhetünk, hanem kö-
zös, organikus fejlődési folyamatokról is. Ha ez az optimális viszony-
rendszer kialakul, akkor a vevő fejével, vagyis az ő szakmai-stratégiai 
céljai mentén gondolkodhatunk, és partnerünk elvárásai, illetve céljai 
alapján választjuk ki a megfelelő szerszámokat, vagy dolgozhatunk ki 
komplex megmunkálási stratégiákat mérnökségünk és alkalmazás-
technológusaink bevonásával. Mi ezt nevezzük szupportnak – mondta 
kecsmár Zoltán, a Walter Hungaria kft. mérnök-tanácsadója. 

– Biztos vagyok benne, hogy a fémforgácsolási szakmában, 
más cégeknél dolgozó kollégák hozzánk hasonló módon „csúcsra já-
ratva” végzik a munkájukat. A szakmában most azt tapasztalhattuk 
meg, hogy a bőség évei éppen úgy képesek kihívások elé állítani egy 
gyár csapatát, mint az ínséges válságévek – csak teljesen másként. 
egy prosperáló időszakban az erőforrásokkal és a kapacitásokkal való 
okos gazdálkodáson van a hangsúly, és a beszállítókkal, technológiai 
partnerekkel való együttműködések is felértékelődnek. A Walter-csa-
pattól nagyon értékes támogatást kapunk, és ez főként akkor dombo-
rodik ki, amikor egy jelentősebb szakmai kihívással kerülünk szembe. 
Például azzal, hogy egy feladatot nem lehet a szokványos módon meg-
oldani. Ilyenkor a walteres kollégák képesek nem sztenderd szerszá-
mozási megoldásokat javasolni, vagy akár teljesen új megmunkálási 
stratégiát tervezni. Az is előfordult már, hogy a Walter olyan komplex 
megoldást javasolt számunkra, amelyben versenytárs szerszámgyár-
tók termékeit is „beépítették”, mert összességében így érhettük el 
a legnagyobb hatékonyságot. ezt az őszinte, vevőközpontú megkö-
zelítést nagyra értékeljük. ez nagyon más megközelítés, mint azoké  

a szerszámkereskedőké, amelyek úgy gondolják, értékesítik számunk-
ra a termékeket, mi pedig „kezdjünk velük valamit” – jegyezte meg 
Márkus Árpád, a CnC Rapid kft. gyártástámogató mérnöke, aki a fej-
lesztésekért, a technológiák felülvizsgálatáért, illetve az új szerszá-
mok bevezetéséért, továbbá a szerszámtesztekért is felelős.

Ez Az év (is) A szErszámokról szól

A CnC Rapid kft. már a tulajdonosváltást követően átfogó 
vizsgálatnak vetette alá saját működését, és számos strukturális vál-
tozást hajtott végre, illetve adminisztrációs és gyártási folyamatokat 
is átalakítottak. A cégnél azt vallják: az optimalizálás véget nem érő 
feladat, vagyis mindig van mit tenni a hatékonyságért. Az idei év ele-
jén többek között a szerszámbeszerzési és a szerszámfelhasználási 
folyamatok vizsgálatát kezdték meg. Az eddig elemzések egyik fontos 
következtetése az, hogy a termelékenység és a hatékonyság növelését 
nem elsősorban új szerszámgépek beszerzésével érdemes biztosítani, 
hanem gyártásoptimalizáló megoldások bevezetésével. Az optimalizá-
lásnak számos eszköze és lehetősége van, és ezek közül a szerszámo-
zási stratégia módosítása az egyik.

– keressük az új, a hatékonyabb szerszámokat, illetve ahol 
lehet, szerszámokat vonunk össze. A cél a ciklusidők csökkentése, de 
nem csak ebben látjuk a hatékonyságnövelés lehetőségét. egy-egy,  
a gyárthatóság szempontjából kritikus alkatrész kapcsán a szerszám-
beszállítókkal, így a Walterrel is a teljes folyamatot is véleményeztet-
jük. Arra számítunk, hogy a globális tapasztalatuk révén tudnak jobb, 
hatékonyabb technológiai megoldásokat javasolni annál, amit mi ere-
detileg alkalmaznánk – hangsúlyozta Bacsa Csaba.

Márkus Árpád a szerszámbeszerzés és a szerszámhasználati 
stratégia újragondolása kapcsán megjegyezte: „felülről lefelé” gon-
dolkodnak, azaz a piramis csúcsán a gyártási folyamatok stabilizálása 
és tervezhetősége áll. Mindent ennek rendelnek alá, hiszen a vevői 
elégedettség az elsődleges. Éppen ezért nem feltétlenül a szerszá-
monkénti minél magasabb megmunkált darabszám elérésére töreked-
nek, hanem még a szerszámgyártó által és a szerszámtesztek során 
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megállapított darabszámérték elérése előtt automatikusan cserélik  
a szerszámokat – sőt, az azonos termékek előállításában részt vevő-
ket egyszerre. Van gép, amelyen 24 óránként szerszámot cserélnek. 
egy ilyen szerszámgép az új szerszám befogását követő 24 órában 
felügyelet nélkül dolgozhat. ennek köszönhetően csak napi egy leál-
lásra van szükség, ami értelemszerűen jelentős nyereség – még akkor 
is, ha első hallásra azt gondolnánk, hogy pazarlás idő előtt cserélni  
a szerszámokat –, hiszen éppen az állásidők, illetve a mellékidők 
okozzák a legnagyobb veszteségeket. A 24 órában felügyelet nélkül 
működtetett gépeknél a leálláson és átszerelésen felül természete-
sen a teljes folyamat automatizált. Ilyen jellegű megoldások segítsé-
gével van olyan gépcsoport az üzemben, amelynek a kihasználtsága  
eléri a 99 százalékot.

 miNdENNAp Egy kis lépéssEl Előrébb

A CnC Rapid kft.-nél nemcsak a szerszámgazdálkodás, ha-
nem a gyártási folyamatok minden szintjén keresik az optimális meg-
oldásokat. Az üzemben úgy alakították ki az egyes gyártási terüle-
teket, és úgy helyezték el a gépeket, hogy azok a gyártási folyamat 
logikai sorrendjét és az általa meghatározott anyagáramlási útvona-
lakat kövessék. ez önmagában jelentősen csökkenti a logisztikai uta-
kat, illetve az anyagmozgatásra fordított időt. emellett szigetszerű 
elrendezésben külön egységet képeznek a kisszériás, csak egy-egy 
szerszámgépet igénylő termékek gyártóterületei, és külön gyártó-
cellákba rendezték a nagy darabszámú, illetve a több gépet igénylő 
termékek előállítási folyamatait. szintén külön területeket különí-
tettek el azon termékek esetében, amelyek egyes bizonyos megbízó  
számára készülnek.

A CnC Rapid kft.-hez látogatóknak az is feltűnhet, hogy egy-
egy gépkezelő azonos időben több gépet is kezel, a gépkezelők csapa-
tát pedig számos hölgy munkatárs is erősíti.

A gépkezelők – egyedi azonosítóval – nemcsak a szer-
számraktárakból vételezhetnek szerszámokat, hanem szerszám-
automatákból is.

– Ahol értelmét látjuk, ott automatizálunk, egyszerűsítünk, 
és az optimalizáló technológiai megoldások többségét saját ötletek 
alapján, saját erőből valósítjuk meg. Magyarországon közepes, európai 
mércével mérve inkább kisebb üzemnek számítunk, de pontosan tud-
juk, hogy ma egy kis-közepes gyártó, beszállító nem engedheti meg 
magának azt a luxust, hogy nem keresi folyamatosan a fejlődés lehe-
tőségeit, és nem tesz minden egyes nap valamit azért, hogy egy kicsit 
hatékonyabb, egy kicsit termelékenyebb legyen. Mi ezzel a szemlé-
lettel jövünk be az üzembe mindennap, és nagyra értékeljük azokat  
a beszállítóinkat, technológiai partnereinket – köztük a Walter Hun-
garia kft.-t –, amelyek támogatnak bennünket abban, hogy a saját 
szakmai szegmensünkben az európai élvonalba tartozhassunk – je-
gyezte meg Bacsa Csaba.

kecsmár zoltán

területi képviselő
zoltan.kecsmar@walter-tools.com  

www.walter-tools.com

_1  Bacsa Csaba, a CnC Rapid kft. gyártástámogató  
technológiai vezetője

_2  Márkus Árpád, a CnC Rapid kft. gyártástámogató mérnöke
_3  Balról jobbra Márkus Árpád, a CnC Rapid kft. 
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MX-RendsZeR ÚJ  
alkalmazásokHoz 
és leHetőséGekHez 

BŐVíTIk A kínÁlATOT AZ ÚJ WAlTeR 
CAPTO sZeRsZÁMTARTók  
És lAPkAsZÉlessÉgek

A Walter Cut MX-rendszerrel a Walter Ag olyan 
beszúrórendszert vezetett be a piacra, amely bevált módszereket 
használ, miközben a versenytársak meglévő rendszereinek hátránya-
it kiküszöböli. A nagyfokú cserélési és pozicionálási pontosság ér-
dekében egy illesztőcsap elhelyezésével elhárítja a kezelési hibákat. 
A maximális költséghatékonyság elérése céljából a négyélű váltólap-
kák azt követően is használhatók, ha például az egyik forgácsolóélük 
letörik. A Walter egyedi, precíziós hűtésének és a Tiger·tec silver 
forgácsoló szerszámanyagoknak köszönhetően hosszú éltartamú 
a szerszám. 

A Walter az MX-kínálatát most Walter Capto szerszámtar-
tókkal és nagyobb lapkaszélességekkel bővíti. Az új Walter Capto 
monoblokk szerszámokkal (C3-C6) az MX-rendszer már Capto-
csatlakozófelülettel rendelkező gépeken is használható. ezenkívül 
új leszúrókések is megjelentek, amelyek automata esztergákon és 
többorsós gépeken is használhatók. 

A Walter a nagyobb lapkaszélességekhez új beszúrólapkákkal 
és szerszámtartókkal egészítette ki kínálatát. előmegmunkáláshoz 
például nagy hornyoknál korábban csak a 0,8 mm-től maximum 3,25 
mm-ig terjedő tartomány volt elérhető, most a lapkaszélesség akár 
5,65 mm is lehet – beleértve a nagyon gyakori méretet jelentő 4 és 
5 mm-t (maximális forgácsolási mélység 6 mm). 

A bővítésekkel az volt a cél, hogy az MX-beszúrórendszert 
használó ügyfelek számára új alkalmazások váljanak lehetővé: tö-
megtermelést megvalósító gyártóktól kezdve, például a kis alkat-
részek gyártásában, ahol nagyon fontos a nagyfokú pontosság, 

» A sTABIlITÁs, A TeRMelÉkenysÉg És A POnTOssÁg seMMIHeZ seM 
HAsOnlíTHATó kOMBInÁCIóJA MÁR elÉRHeTŐ A sZeRsZÁMPIACOn! «

_1   Walter Cut MX: a beszúrás és a leszúrás referenciája

a szerződéseket teljesítő műhelyekig, ahol pedig a hangsúly a gyors, 
pontos szerszámcseréken és a költséghatékonyságon van. Az 
egyedi profilokkal rendelkező lapkák a Walter Xpressen keresztül  
érhetők el négy héten belül.

_1
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A furatmegmunkálásban jártas forgácsoló szakemberek 
többségének nem ismeretlen az Alpha 4 elnevezés. A Titex cég be-
vonatos tömör keményfém fúrói hosszú ideig bizonyították a gyártó 
e területen megszerzett kompetenciáját. A 3×dc és 5×dc kivitelek 
mellett az Alpha 4×d mélyfúrók, valamint az Alpha 4 Plus Micro kis át-
mérőjű fúrók is elősegítették a márkanév egyre nagyobb ismertségét. 

Az univerzális, a legtöbb anyagtípushoz használható szerszám 
utódja 2010-ben jelent meg a piacon, X·treme néven. A fejlesztés célja 
egyértelmű volt: méltó utódot alkotni az Alpha 4-nek, egy olyan fú-
rót, amely az univerzális felhasználhatóság mellett teljesítményben 
túlszárnyalja elődjét, legyen szó akár kritikusabb forgácsolási para-
méterekről, akár hosszabb éltartamról. Az X·treme jellegzetes, bronz-
színű szerszám, az előd Alpha 4 TiAln-bevonata helyett egy nagyobb 
teljesítményű AlCrn multilayer bevonatba burkolódzik. ez biztosítja 
az alkalmazható nagyobb forgácsolósebességet, megnövelt éltartam 
mellett. szélesebb az alkalmazhatóság területe is: az X·treme, kö-
szönhetően a négy támasztóélnek, biztonságosan használható ferde 
be- és kilépéskor, valamint keresztfuratokon való áthaladás esetén is. 

Az evolúció következő lépcsőfokára nyolc évet kellett várni: 
ekkor jelent meg az első dC160 jelölésű tömör keményfém fúrószer-
szám a Walter termékpalettájában, hogy átvegye az X·treme helyét az 
univerzálisan alkalmazható fúrók területén. 

 sorozAtok külöNböző igéNyEkrE
A Walter a szerszámait három termékvonal alá sorolja be. 

A Perform egyedi vagy kis szériás gyártóknak kidolgozott, kedvezőbb 
árszínvonalú termékeket tartalmaz, ott, ahol a teljesítmény vagy 
éltartam nem mérhető vagy nem releváns, tökéletes választás. ezzel 
ellentétben a supreme termékvonal alatt a legnagyobb teljesítményre 
hangolt szerszámok találhatók, a legújabb bevonatfejlesztések, a tö-
kéletesre csiszolt geometriák segítenek a közepes és nagy sorozatok 
gyártóinak a versenyelőnyük megtartásában.

Az Advance termékvonal a kettő között helyezkedik el, szé-
leskörűen felhasználható, közepes ár- és teljesítmény-színvonalú 
szerszámokat tartalmaz – ebbe a termékkörbe tartozik a dC160, azaz 
az X·treme evo. A nagyobb teljesítményt a Walter saját fejlesztésű, 
AlTin-alapra felvitt multilayer TisiAlCrn/AlTin bevonata biztosítja. 
Az átdolgozott csúcsgeometria, a keresztél meredekebb beköszörü-
lése pontosabb bekezdést, ezáltal jobb furatpontosságot eredmé-

nyez. kisebb az erő- és a nyomatékszükséglet is, illetve a forgács 
akadálymentesebben fut a forgácshornyokban, ez kimondottan a lá-
gyabb anyagok megmunkálásakor előnyös. 

A korábbi szerszámmal összehasonlítva a csúcshoz közelebb 
került a második támasztóél, így az hamarabb lép be az anyagba fú-
ráskor – még biztonságosabbá téve a ferde, íves felületek vagy ke-
resztfuratos alkatrészek megmunkálását.  

 ElérHEtő válAszték
Az X·treme evo jelenlegi termékpalettája dC160 névvel hű-

tőcsatorna nélküli kivitelben 3×dc és 5×dc, hűtőcsatornával ellátott 
változatban 3×dc, 5×dc, 8×dc és 12×dc hosszokat tartalmaz. Mé-
lyebb furatok készítésekor gondot kell fordítani a forgács tökéletes 
kivezetésére: az esetleg előforduló forgácstorlódás rontja a szerszám 
éltartamát, akár fúrótörést is okozhat. A 12×dc hosszúságú dC160-
as fejbevonattal és tükrösre polírozott hornyokkal rendelkezik, ezzel 
biztosítva, hogy a forgács minden anyagtípusban használva akadály-
mentesen távozzon a furatból. 

Az X·treme evo-család tagja továbbá a dC260 jelű, belső hű-
téssel vagy anélkül is elérhető, 45°-os letörést is készítő lépcsős fúró is.

az evolúcIó 
köVeTkeZŐ 
lÉPCsŐFOkA

X·TReMe eVO 

» AZ X·TReMe eVO ÚJ 
TeRMÉkCsAlÁd AZ eddIgInÉl 
POnTOsABB És BIZTOnsÁgOsABB 
FÚRÁsI MűVeleTeT eRedMÉnyeZ 
A legTöBB AlAPAnyAgTíPusBAn 
Úgy, HOgy köZBen AZ egy 
FuRATRA esŐ kölTsÉg A 
kedVeZŐBB FORgÁCsOlÁsI 
PARAMÉTeRek És HOssZABB 
ÉlTARTAM ÁlTAl 
CsökkenTHeTŐ. «

_1

_1 Bevonatos tömör keményfém fúrók az X·treme evo-sorozatban
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bemutatjuk 
új onlIne 
kATAlógusunkAT 

MÉg könnyeBBÉ  
TesZI A TeRMÉk- És  
InFORMÁCIókeResÉsT

A precíziós szerszámok gyártója online katalógus formájá-
ban is információkat ad a felhasználóknak a termékek átmérőjével, 
hosszával, árával, elérhetőségével és még sok más egyébbel kapcso-
latban. ezzel egy időben a Walter jelentősen egyszerűsítette a ter-
mékkeresés folyamatát elsősorban a következő három módon: 

*  ugyanaz a struktúra használható, mint a Walter nyomtatott ka-
talógusánál,

*  rugalmasan alkalmazható szűrőfunkciók használhatók, valamint 
* lehetőség van a teljes szövegű keresésre. 

Minden keresési lehetőséget optimalizáltak vagy új funk-
ciókkal egészítettek ki. Ha például egy terméket a termékhierarchia 
segítségével keresünk, akkor a használó a Walter nyomtatott kata-
lógusából korábban már megismert felépítés segítségével találhatja 
meg a számára megfelelő megoldást. A keresési szűrő folyamatosan 
a keresési szöveghez igazítja a szűrők számát. Teljes szövegű ke-
resésnél a felhasználók a keresett terméket például a „sarokmaró” 
kifejezést vagy a termékcsalád kódját (például F4047) használva ta-
lálhatják meg.

A Walter online katalógusának optimalizálása mobil 
eszközökre is megtörtént. A termékinformációk mellett a fel-
használók különböző kiegészítő információkhoz is juthatnak: 
például dIn 4000-nek megfelelő jellemzők, 2d-rajzok vagy 3d-sTeP-
modellek saját CAd/CAM szimulációikhoz (a sTeP a szabványos 
termékmodelladatok cseréjét könnyíti meg). ezenkívül tájékoztatást 
kaphatnak a szerszámtesthez illő váltólapkákról, műszaki adatokról, 
valamint pótalkatrészekről és tartozékokról is. A felhasználók kiegé-

szítő tartalmakat tekinthetnek meg a Walter honlapján, és szükség 
esetén a rendelésüket is leadhatják a Walter Toolshopján keresztül. 

A Walter a „szerszám alkalmazáshoz” funkciót hatékony 
segítőként jellemzi, amely a kiválasztott szerszámmal kapcsolatban 
alkalmazásspecifikus forgácsolási adatokat szolgáltat a felhaszná-
lóknak úgy, hogy közvetlen linkkel csatlakozik a Walter gPs-hez, 
a forgácsolás „navigációs rendszeréhez”.

» A FelHAsZnÁlók TeRMÉkAdATOkAT, MOdellekeT, leTölTHeTŐ AnyAgOkAT 
TAlÁlHATnAk A WAlTeR Ag ÚJ OnlIne kATAlógusÁBAn – És MÉg sOk MInden MÁsT Is. «

_1

_1 A felhasználók három különböző módon kereshetnek 
termékeket a Walter online katalógusában – és kaphatnak 
információkat, letölthető anyagokat a termékekkel kapcsolatban
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kemény és 
meGbízHató – MÉg 
BOnyOlulT FÚRÁsI  
AlkAlMAZÁsOk sORÁn Is 

d4140 VÁlTólAPkÁs FÚRó ÚJ 
HOROnykIAlAkíTÁssAl 

A d4140-es fúró újszerű kialakítása lehetővé teszi a jelen-
tősen kedvezőbb forgácseltávolítást – így a nagyobb folyamatbiz-
tonságot és a jobb fúrási minőséget. A hűtőfolyadék közvetlenül 
a forgácsolóélre jut, ezzel hozzájárul a váltólapka hosszabb élettarta-
mához. A d4140 négy különböző minőségben és váltólapka-geomet-
riával áll rendelkezésre. A Walter „Color select” lapkák fejlesztése az 
IsO-anyagcsoportok színjelölése alapján és azok megmunkálásához 
történt, vagyis a váltólapkákat színüknek köszönhetően könnyen ki 
lehet választani az alkalmazásnak megfelelően. 

A már kiválóan bizonyított lapkafészek-kialakítás is hoz-
zájárul a fokozott pontossághoz és folyamatbiztonsághoz: a lapkát 
egy 100°-os prizma optimálisan középre pozicionálja, így rendkívül 
könnyű beilleszteni. A Walter nyilatkozata szerint a d4140 alkalma-
zási köre magában foglalja a telibefúrást és a lemezkötegfúrást, 
valamint a ferde be- és kilépéseket is 5°-ig. Használható 10×dc, 
valamint az inches szerszámoknál is 3,5 és 7×dc furatmélységekig, 
továbbá minden anyaghoz a P, M, k, n és az s IsO-anyagcsopor-
tokban. A lehetséges alkalmazási területekhez tartozik a fröccsöntő 
és a formagyártó ipar, az energia- és a gépjárműipar, valamint az 
általános gépgyártás.

_termékújdonsáG Walter VIlÁgA | 2019 | 06

» A d4140 Jelű FÚRóVAl A WAlTeR FOlyTATJA FÚRókínÁlATÁnAk 
BŐVíTÉsÉT. MI A különleges eBBen A VÁlTólAPkÁs FÚRóBAn?  
A MegeRŐsíTeTT sZeRsZÁMTesTen kíVül A d4140 FÚRónAk kösZöRülT  
És POlíROZOTT FORgÁCsTeRe VAn, HAsOnlóT kORÁBBAn CsAk A TöMöR 
keMÉnyFÉM FÚRóknÁl leHeTeTT TAlÁlnI. «

Pusztay Gábor

szakmai vezető
gabor.pusztay@walter-tools.com

www.walter-tools.com

_2

_1

eddig

_1 „kék” d4140, innovatív forgácshorony- és fúrótest-
konstrukció: első alkalommal kombinálja a Walter úgy a 
jellemzőket, hogy közben jelentősen növeli a szerszáméltartamot 
és a folyamatbiztonságot a piacon jelen lévő többi termékkel 
összehasonlítva

_2 A váltólapkákat színüknek köszönhetően könnyen ki lehet 
választani az alkalmazáshoz illeszkedően
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» MÁR A MÁRkA sZínRe lÉPÉse Is 
FORMABOnTónAk sZÁMíTOTT 100 ÉVVel eZelŐTT, 
És A MAgA kORÁBAn HIHeTeTlen MeRÉsZsÉgRŐl 
TeTT TAnÚBIZOnysÁgOT: A legelsŐ MOdellT, 
A nÉgyHengeRes TyPe A-T, AMely 65 kM/H-s 
seBessÉggel Is kÉPes VOlT sZÁguldOZnI AZ 
uTAkOn, MAgA A nÉVAdó, AZ AddIg IsMeReTlen 
FRAnCIA MÉRnök, AndRÉ CITROën AJÁnlOTTA 
A nAgyÉRdeMű FIgyelMÉBe. CsöPPeT seM 
sZeRÉnyen HAZÁJA kOnsTRukTŐReInek 
legnAgysZeRűBB VíVMÁnyAkÉnT eMlegeTVe 
AlkOTÁsÁT. «

CITROën 
100 Ők Is ÉPPen sZÁZÉVesek!

» szerző: Vágó Ágnes

A hatásos és korántsem visszafogott reklámfogásnak meg 
is lett az eredménye: egy éven belül már tízezer A-modell szaladgált 
a francia utakon, és naná, hogy a névadó mester nem elégedett meg 
ezzel az amúgy káprázatos sikerrel: új autók tervezésébe fogott, és 
még nagyratörőbb álmai megvalósításán dolgozott. A kezdeménye-
zőkészség, az innovációra való hajlam, a korát meghaladó technikai 
színvonal szinte adja a párhuzamot a Walterrel.

utAk, EgEk, sivAtAg
Amúgy a gyermek Citroën (családja e különös nevet valószí-

nűleg az egyik holland citromkereskedő ősük miatt kapta) kedvenc 
olvasmányai Jules Verne művei voltak – innen merítette eleinte me-
rész ötleteit. Azt például, hogy autóinak első bemutatóját, amelyre a 7. 
Párizsi Autókiállításon, 1922-ben került sor, az égre íratta egy repülő-
géppel: ez itt Párizs, akkor ez itt a Citroën! Az utak akkori jelzései sem 
nyerték el a tetszését, így azzal sem sokat teketóriázott. Csináltatott 
új útjelző táblákat, a kor vívmányai szerint a legmodernebben zomán-
cozottakat, egyedien sárga-fekete színösszeállításban, amelyek az-
tán országszerte elterjedtek. de Verne kalandra éhező hatása a leg-
jobban a szahara-programjában tükröződött: egy, a sivatagot átszelő 
autós túrát indított az algériai Tugurtból a nyugat-afrikai maliban 
található Timbuktuba és vissza, amelyet három hónap leforgása alatt 
teljesítettek az autói.

A különös Citroën-féle marketingfogásoknak meg is lett az 
eredményük: a cég színre lépésének már az ötödik évfordulójára el-
érték az ötvenezres álomhatárt az eladásaik tekintetében. A soron 
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következő Párizsi Autószalonon pedig bemutatták a B-széria első 
modelljét, amelyet immár teljes acélkarosszériával állítottak elő. sőt, 
a szaharai átkelés sikerén felbuzdulva André Citroën megszervezte 
csapatával a „Fekete expedíciót” (az elnevezés, valljuk be, mai mér-
cével nem egy filantróp érzésről tanúskodik, úgyhogy hívjuk inkább 
Citroënék következő autós túráját Afrika-expedíciónak), amelynek 
célja az egész afrikai kontinens átszelése volt észak–déli irányban az 
algériai Colomb-Béchartól a dél-afrikai Fokvárosig.

világító EiffEl-toroNy, Ellopott liNdbErgH-
bébi

Az eiffel-torony, amelyet az 1889. évi párizsi világkiállításra 
emeltetett a város fölé tervezője, gustav eiffel, Párizs jelképe lett, és 
már megszületése pillanatától izgatta a kreatív tervezőmérnök, And-
ré Citroën fantáziáját. nem is hagyta ki, hogy a 30-as évekbeli újabb, 
nagyszabású reklámkampány keretében 30 méter magas, világító 
betűkkel írassa ki a toronyra cégének nevét 250 ezer villanykörte és 
600 kilométernyi elektromos vezeték felhasználásával. A messziről is 
látható felirat fontos támpontot jelentett az Atlanti-óceánt elsőként 
átszelő pilótának, Charles lindberghnek a leszállásnál. Igen, ő az a bi-
zonyos amerikai repülős, aki egész más miatt is, egy családi tragédia 
okán vált később világhírűvé. 

A lindbergh család 270 hektáros vidéki, erdőben megbújó 
birtokáról tűnt el kétévesen, 1932-ben egy márciusi este az ifjabb 
Charles lindbergh, akit titokzatos körülmények közt raboltak el. A ki-
fizetett váltságdíj ellenére a szülők nem kapták vissza gyermeküket, 
és két hónap múlva találta meg egy autós a villához közeli út szélén 
a halott kisfiút. A tettest, Bruno Hauptmann német származású ácsot 
két év múlva elkapták, és az évszázad sztorijaként emlegetett rablást 
követően 1936-ban villamosszék által kivégezték.

4 utAs, 50 kiló krumpli, 60 km/H-s őrült irAm
de térjünk vissza a rémségek kicsiny tára után (Bruno Haupt-

mann nyilvános kivégzése amúgy akkora világszenzáció volt akkoriban, 
hogy Madame Tussaud panoptikumában is szenteltek számára egy, 
a kivégzést hátborzongató részletességgel bemutató sarkot) a sok-
kal megnyugtatóbb Citroën-karrierhez, amely a médiasztár lindbergh 
pilóta hathatós közreműködésének is hála, egyre meredekebben ívelt 
felfelé. Bár a 40-es években volt egy jelentős visszaesés, hiszen a II. vi-
lágháború támadásai a Citroën gyárát sem kímélték. A Quai de Javel-i 
üzemet egy német bombatámadás a földdel tette egyenlővé, az épp 
bevezetésre kerülő 2CV típusnak is mindössze csak néhány prototípu-
sát sikerült onnét kimenteni, amelyeket gyorsan szét is szereltek, és 
elrejtettek a harcok idejére. 

A korábbi, már évi százezres darabszámot is elérő gyártás 
ekkoriban kilencezerre zuhant vissza. 1948-ban, az újabb párizsi vi-
lágkiállításra azonban sikerült végre ismét összeszerelni és teljes 
pompájában bemutatni a nagyközönségnek a 2CV-t, amelyet igazi 
népautónak terveztek. A modellel szembeni elvárásokat legjobban 
a következőkből ismerhetjük meg: négy személy és 50 kiló burgonya 
számára terveztek egy olyan autómobilt, amely már 60 km/h-s sebes-
séggel is képes közlekedni az utakon.

Egy NAp AlAtt 12 EzEr mEgrENdElés
1955 az a következő év az elmúlt 100 esztendőből, amelyet 

szintén érdemes kiemelni: ekkor debütált ugyanis (hol máshol, mint) 
a Párizsi Autókiállításon a cég ds elnevezésű modellje, és már a ki-
állítás nyitásának napján 12 ezer megrendelés érkezett a gyártóhoz! 
sőt, az autószalon zárásakor már 80 ezer volt a modell megrende-
lőinek száma. A hűtőrács nélküli, áramvonalas, gyönyörű autónak 
alumíniumból készült a motorházteteje, habosított műanyagból az 
ülései, utasterét meg olyanra tervezték, mintha egy repülő pilóta-
fülkéjében lenne a benne utazó. Hidraulikus felfüggesztése is elké-
pesztette a szakembereket, egyben ez lett a Citroën-szervizek egyik 
fontos mércéje a szerelők körében: aki ezt a modellt tudta javítani, 
az a legmagasabbb fizetést kapta a szervizekben, mert a szerelése 
különleges tudást igényelt.

Amúgy ennél a modellnél egy szimpla kerékcsere is különle-
ges látványosság volt mindig is a maga nemében: egy, egyébként a ko-
csi hasmagasságának állítására is szolgáló kart ekkor szerelőállásba 
kellett tenni, majd oldalt kitámasztani a karosszériát. ekkor az autó 
saját maga felhúzta a kerekét, amelyet így a levegőben lehetett kicse-
rélni. Az ehhez szükséges hidraulikus szerkezetet egy külön üzemben 
gyártották Asniéres-ben, ahol különleges szigeteléssel védték a csar-
nokot bármiféle külső portól, szennyeződéstől, nehogy kár essen 
a precíziós műszerekben és a speciális, érzékeny alkatrészekben.

_2

A kAcsA

Az ikonikus Citroën-modell 2CV jelölése a francia „két ló” 
(deux chevaux) kifejezésből származik, és az autó kezdeti teljesít-
ményét leíró két lóerőre utal. Az első prototípus 1939-ben készült el. 
Az 1948-as párizsi világkiállításra a legnagyobb titokban, vászonnal 
letakarva érkezett három kocsi, és mindvégig letakarva is maradt. 
Éjjel-nappal külön őrök vigyáztak, nehogy avatatlan személy (pláne 
a konkurencia) a lepel alá pillanthasson. Az izgalom fokozódott, ok-
tóber 7-én délelőtt megnyitották az autószalont, a kocsikról pedig 
lerántották a leplet. A kiállítás látogatói sűrű és hosszú sorokban 
sokszor 3 órát várva kígyóztak, csak hogy láthassák, csak hogy bele-
ülhessenek. A köznyelvben csak kacsának nevezett modell gyártása 
1948. október 7-étől 1990. július 27-éig tartott.
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A modell elnevezésének – ds – francia kiejtése, azaz 
„déesse” istennőt jelentett, ezért aztán nem véletlen, hogy az akkori 
idők legünnepeltebb francia filmsztárja, Brigitte Bardot is ilyen ko-
csival járt. sőt, de gaulle tábornokot is ez a modell hozta-vitte útjai 
során. ez már csak azért is emlékezetes marad az utókornak, mert az 
1962-es ellene megkísérelt merényletben a lövedékek kilyukasztották 
ugyan a ds gumijait, de az államfő sértetlenül úszta meg a támadást.

Nők A voláNNál, tEljEs ArculAtváltás
A Citroën továbbra is követte azt a stratégiát, hogy amiben 

csak tehette, élen jár, így ez az autógyár volt az első, amely a Total-
lal és a Michelin céggel közösen 1984-ben megrendezte az első női 
Trophy autóversenyt, ahová hatezer hölgyvezetőből 11-et választottak 
ki végül, akik hat különböző témában és pályán mérték össze tudásu-
kat, sőt, ketten közülük a franciák hivatásos pilótái lettek. 

1985-ben pedig a cégnél elérkezettnek látták az időt, hogy az 
addigra jól bevált, mindenki által ismert kék-sárga logót és színvilágot 

„kukába dobják”, és helyette egy dinamikus piros-fehér színű márka-
jelzésre váltsanak át. 

Abban is az elsők között szerepeltek – még csak 1992-t 
írtunk ekkor! –, hogy már a sevillai világkiállításon bemutatták első 
elektromos autójukat, a Citelát.

nemcsak a női autóversenyzők fölött bábáskodtak, az erő-
sebb nem fiatal korosztályának reménységei közül kettőt is elindítot-
tak a világhír felé: 2001-ben sébastian loeb és csapattársa, daniel 
elena bajnok lett egy Xsara kitCarral, majd világbajnoki címet is sze-
rezett egy saxo super 1600-as kormányánál.

250 Eurós üzEmANyAgköltség A világ körüli 
ÚtoN

Ha elektromosautó-őrület tombol a világban, akkor a Citroën 
naná, hogy beszállt e téren valami egész különleges akcióval: 2012-
ben indította el – épp 80 évvel sárga expedíciójuk után, amikor a ha-
tárokat nem ismerő márka az ázsiai kontinensen haladt végig autóival 
Bejrúttól Pekingig – két fiatal mérnökét, Xavier-t és Antonint egy 
elektromos Citroën C-Zéróval, hogy körbeutazzák a földgolyót. Ők 
nyolc hónap alatt teljesítették is a feladatot, 17 ország érintésével 25 
ezer km-t tettek meg, de ami a legjobb az egészben: mindössze 250 
eurót költöttek útiköltségre, azaz elektromos áramra!

Az idei a jubileumi 100. születésnap éve, amelyet újabb kü-
lönleges programokkal próbálnak emlékezetessé tenni. Június 13–16. 
között például lezárnak Párizsban egy teljes utcát (nem, azt az utcát 
akkor épp nem a sárgamellényes tüntetők zárják le…), ahol száz sa-
ját modelljüket helyezik el, és nézheti meg közelről bárki, aki arra jár. 
kiemelkedik még az ünnepi év eseménysorozatai közül az „Évszázad 
összejövetele” elnevezésű program július 19–21. között, amelyre a la 
Ferté-Vidame-ban található titkos tesztpályán kerül sor (itt tökélete-
sítették többek közt a 2CV-t is), és amely a citroënesek nemzetközi 
találkozóhelye lesz azon a hétvégén. ötezer autót várnak a helyszínre, 
mintegy 11 ezer elhivatott gyűjtőt, a majdani látogatók számát pedig 
mintegy ötvenezerre becsülik.

_1  Repülőgép írja az égre a márkanevet, 1922-ben
_2 Citroënek felvonulása az eiffel-torony lábánál, Párizsban
_3  Az 1955-ben született ds az avantgárd és a francia elegancia 

szimbólumának kikiáltott modell
_4  Világ körüli úton az elektromos Citroën C-Zéro

_4

_3
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nekem 100….
A WAlTeR HungÁRIA kFT. 
MunkATÁRsI TABlóJA» össZeÁllíTOTTuk kOllÉgÁInk ARCkÉPCsARnOkÁT 

A CsAPATunkHOZ VAló CsATlAkOZÁsuk IdŐPOnTJÁT Is 
FelTünTeTVe, És MegkÉRdeZTük ŐkeT Is, HOgy sZÁMukRA  
MIT JelenT A sZÁZAs sZÁM. «

kOROMPAI ÉVA
könyvelő
2018. április 9.

TAkÁCs JóZseF 
alkalmazástechnikus
2017. február 20.

lICs IMRe
kereskedelmi vezető
2001. június 25.

keCsMÁR ZOlTÁn 
értékesítő-szaktanácsadó
2013. április 15.

guCsI-VÉgH  IVeTT
marketing
2011. április 14.

eRlITZ sZABOlCs 
mérnökségvezető
2007. február 12.

BÁBsZkI gÁBOR
toolmanager
2018. október 15.

BódI dOMInIkA 
internal sales & pénzügyi 
asszisztens
2017. január 2.

elekes MARCell 
alkalmazástechnikus
2018. szeptember 3.

A 100 
százalékot, 

tehát mindig 
a legjobbra 
törekvést 

jelenti.

Egy bolond 
százat csinál – élje-
nek az innovátorok,  
akik el merik hagyni 

a járt utat!

100 
forintnak 
50 a fele.

Nekem 
100 százalékos 
előtolás felett 
kezdődik az 

élet!

Az egészet, 
a legjobb ered-

ményt, a maximu-
mot tükrözi. Erre 

törekszünk együtt, 
mindennap  

a kollégáimmal.
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MAgdA TAMÁs
értékesítő-szaktanácsadó
2013. április 15.

nAgy MÁRTOn 
alkalmazástechnikus
2018. június 4.

sIPOs IsTVÁn
értékesítő-szaktanácsadó
2018. március 20.

lÁsZló RóBeRT 
értékesítő-szaktanácsadó
2010. június 22.

MesTeR sZIlVIA 
internal sales
2017. március 6.

PusZTAy gÁBOR 
szakmai vezető
2006. február 1.

sOós AndRÁs
ügyvezető igazgató
2005. február 1.

sZABó AndRÁs 
értékesítő-szaktanácsadó
2016. szeptember 5.

MIkó  ZOlTÁn
internal sales manager
2017. szeptember 11.

sÁFRÁny  AndRÁs sÁndOR
projektmérnök
2014. április 2.

sós lÁsZló
értékesítő-szaktanácsadó
2007. április 1.

sZABó kRIsZTInA 
internal sales
2017. március 1.

TóTH PÉTeR 
projektmérnök
2013. november 1.

Nekem 
100 pont szerepel 

még a bakancslistá-
mon, amelyet sze-

retnék megvalósítani 
az életem folyamán. 

éppen 100 
napja csatlakoztam 

a Walterhoz, amikor si-
került magyarországon 
eladnom a kelet-közép-

európai régió első 
pkd-projektjét. 

és 
elég mindössze 

egyszer, amiből yodának 
kijárt kilencszer. Nem 

lehet sima, mint a tükör-
jég, de teszek róla, hogy 

ne legyen száz 
a lék.

100 
hónapja 

ismer  tük egymást 
a feleségemmel, 
mikor megszüle-
tett a kislányunk.

100  
szónak is egy 

a vége:  
megoldjuk!

Nekem 
100 napig 

tartott a diétás 
programom.

Nekem 
100 az tízszer 

tíz.
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rIcHard HarrIs 
A WAlTeR Ag ÚJ elnöke

Richard Harris sokévnyi tapasztalatot hoz magával Tübingen-
be, amelyet a szerszámgyártás és a stratégiai ellátásmenedzsment 
területén szerzett. Az új Walter-elnök 2002-től számos vezetői posz-
tot töltött be a sandvik anyavállalatnál. legutóbb a Powder and Blanks 
Technology divíziót vezette a sandvik Machining solutions keretein be-
lül, amely 2018 óta sMs supply név alatt folytat kereskedelmi tevékeny-
séget. Ottléte alatt döntő előrelépést ért el az ellátásmenedzsment 
stratégiai és működésbeli fejlesztésében.

A 49 éves brit szakember ezt nyilatkozta a Walter Ag el-
nökeként betöltött új pozíciójáról: „A Walternek kiváló hírneve van  
a megmunkálóiparban: a vállalat a technológia számos területén úttörő. 
A Mirko Merlo által elkezdett digitalizációs stratégia ideális helyzetbe 
hozza a céget a jövőre nézve. A Walter-csapattal együtt szeretném to-
vább fejleszteni ezt a rendkívül sikeres üzleti stratégiát úgy, hogy foly-
tatni tudjuk a növekedésünket világszerte a nagy igényeket támasztó és 
állandóan változó piaci környezetben.”

A Walter Ag köszönetet mond Mirko Merlónak a 35 év rend-
kívül sikeres munkájáért, amelyet a vállalatért végzett. elnöki ideje 
alatt elindította a Walter Ag-t a növekedés és a nyereségesség útján.  
„A Walter rendkívül jól teljesített az elmúlt hat évben. Most itt az ideje an-
nak, hogy lehetővé váljon a vállalat vezetőségének legfelsőbb szintjén is  
a változás és a vállalat stratégiai átvezetése a jövőbe. Richard Harrisnek 
sok sikert, előre mutató kihívásokat kívánok a jövőbeli munkájához!” – 
mondta Mirko Merlo a döntésével kapcsolatban.

VÁlTOZÁs A WAlTeR 
Ag VeZeTŐsÉgÉBen 

» 2019. FeBRuÁR 4-TŐl RICHARd HARRIs AZ 
IgAZgATóTAnÁCs ÚJ elnöke. A VeZeTŐ MIRkO 
MeRlóT köVeTI, AkI 2012-TŐl VOlT A WAlTeR 
elnöke, És 2018 VÉgÉn Úgy dönTöTT, HOgy 
sAJÁT kÉRÉsÉRe TÁVOZIk A VÁllAlATTól. «

Richard Harris, 
a Walter Ag elnöke

_A WALTER DIGITÁLIS MEGOLDÁSAI

Walter e-Commerce és Walter Xpress

Walter TOOLSHOP és EDI

Walter Xpress

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

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

A WALTER TOOLSHOP – ELŐNYÖK AZ ÖN SZÁMÁRA

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

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

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

ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) – ELŐNYÖK AZ ÖN SZÁMÁRA

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

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

A WALTER XPRESS ÖSSZES ELŐNYE  
EGY PILLANTÁSRA

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

 alkatrész-definíció szerinti szabályalapú konstrukció 
 eredményeként

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

EDI

i A Walter digitális megoldásairól további információt talál a következő weboldalon: walter-tools.com
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keresztül)

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

ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) – ELŐNYÖK AZ ÖN SZÁMÁRA

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

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

A WALTER XPRESS ÖSSZES ELŐNYE  
EGY PILLANTÁSRA

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

 alkatrész-definíció szerinti szabályalapú konstrukció 
 eredményeként

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

EDI

i A Walter digitális megoldásairól további információt talál a következő weboldalon: walter-tools.com
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Xtra·tec® XT 
Teljesítmény 
és biztonság – 
egy új perspektíva

Teljesítmény és biztonság kiemelkedő egysége.

Xtra·tec® XT – A sikeres Walter marószerszámcsalád új generációja markáns konstrukciós jellemzőjével 
hívja fel magára a figyelmet: A Tiger·tec® váltólapkák újragondolt elhelyezése magasabb teljesítményt  
nyújt maximális folyamatbizonság mellett. 

A hatékonyság új perspektívája: Xtra·tec® XT – Walter Xtended Technology.

walter-tools.com
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