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Gödri István 
ügyvezető igazgató, 
AVENTICS Hungary Kft.:

A Pneumobil Versenyek kulcsszava az innováció: a verseny-
helyzet arra inspirálja a résztvevőket, hogy folyamatos fej-
lesztésekkel és új megoldásokkal fokozzák pneumobiljaik képességeit. Az egyete-
misták látják, hogy versenyautót építeni izgalmas mérnöki feladat, ezért egyre több 
felsőoktatási intézmény kapcsolódik be külföldről is a versenybe. Vállalatunk számá-
ra a Pneumobil Verseny a folyamatos egyetemi kapcsolattartás eszköze is, számos 
új, fiatal kolléga érkezett hozzánk ebből a körből az egyetem elvégzése után, például 
az Értékesítésre. Örömmel tapasztaltam, hogy az önkénteseink nyolc év után is fá-
radhatatlanul és eltökélten dolgoztak a rendezvény sikeréért, amelyet az AVENTICS 
központi marketingcsapata is lelkesen támogat. A rendezvény remek alkalmat bizto-
sít arra is, hogy vevőinkkel, üzleti partnereinkkel személyesen, kötetlenebb formában 
is találkozhassunk. 

Sabine André 
marketing vezető, AVENTICS GmbH.:
Új marketing vezetőként nem akar-
tam kihagyni ezt a rendezvényt és 
nem csalódtam. A Pneumobilra a 
magyarországi kereskedelmi régió, 
valamint a vállalat és az AVENTICS márka egyaránt fontos 
eseményeként tekintenek, amelyre évről évre több résztve-
vő utazik el Kelet-Európa országaiból. A versenyt megelőző 
örömteli várakozást, és a résztvevők, látogatók és szervezők 
jó hangulatát végig egyértelműen érezni lehetett a rendezvény 
alatt.  

Wibke Schwarz 
asszisztens - Sales Europe, 
AVENTICS GmbH.:
A tavalyi nagysikerű AVENTICS Gála 
után kíváncsian vártam, hogy idén 
hány vevő, disztribútor és partner 
fog csatlakozni a VIP-programunk-
hoz. A körülbelül 40 fős résztvevői kör remekül érezte ma-
gát. Az Értékesítés és a gyári kollégák, valamint az Unisport 
rendezvényszervezői által biztosított kiváló szervezés, és 
nem utolsó sorban a szikrázó napsütés volt erre a garancia. 
Az, hogy a legtöbb vendég még a másnapi teljes verseny-
napot is velünk töltötte, számomra azt jelentette, hogy jól 
érezték magukat. Minden segítő kéznek köszönet a közre-
működésért!

értékelések

A kulcsszó: INNOVÁCIÓ
Messzebbre, gyorsabban, üzembizto-
sabban – a versenyszellem arra sar-
kallja a csapatokat, hogy évről évre 
továbbfejlesszék járműveiket, vagy 
új koncepciókkal kísérletezzenek. 
ezért a Pneumobil Verseny kulcssza-
va az innováció. A szervezők értéke-
lik a 2015-ös rendezvényt.
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Lukasz Stanczak 
automatizálási csoportvezető, 
AVENTICS Hungary Kft.:
A Pneumobil Verseny az idén is, mint minden évben, sok szó-
rakozást és munkát jelentett. Műszaki szempontból nézve az 
idén is sokféle megoldással próbálkoztak a csapatok, a hall-
gatók megpróbáltak minél gyorsabb és erősebb versenyjárműveket építeni. Azonban 
elsősorban a motorokra koncentráltak, és kevésbé foglalkoztak a többi részegység-
gel, ami aztán verseny közben gondokat okozott több csapatnak. Ezért jövőre szigo-
rúbb technikai feltételeket írunk elő a járműépítéshez. Nagyon sok pozitív vissza-
jelzést kaptunk a versenyről, ami nagyon jól esett, hiszen sokan sokat dolgoztunk a 
sikerért. Mi a technikai oldalon mindent megtettünk azért, hogy a műszaki problé-
mákat a versenyzők meg tudják oldani, és rajthoz állhassanak a futamokon. Egyre 
több tapasztalattal rendelkezünk a versenyrendezés terén, ugyanakkor a versenyzők 
elvárásai is egyre magasabbak. Sokan közülük több hasonló nemzetközi versenyen 
is részt vesznek, így össze tudják hasonlítani ezek színvonalát. 

Varga Mihály 
fejlesztőmérnök, AVENTICS Hungary Kft.:
Bár nem sokat láttam a futamokból a feladataim miatt, 
nagyon tetszett, hogy több ország is képviseltette magát, 
és ezzel az idén is tovább nőtt a mezőny. Rengeteg okos 
műszaki megoldást láttam a hallgatóktól, amiket a mun-
kám során alkalmazni is lehet. Bár az előző évekből nincs tapasztalatom még 
főiskolai időkből sem, de szerintem a verseny is izgalmas volt. Jó pár szoros 
eredmény született, és újabb rekordok születtek. Viszont növelni kell a bizton-
ságot, mert a pneumobilok sebessége egyre nő. Ez részben jó, mert inspirálja 
a hallgatókat, hogy mit lehet elérni, de az a hátránya, hogy nő a balesetveszély. 
Összességében tetszett a verseny, és remélem jövőre többet láthatok majd a 
futamokból is.

Pekk Enikő 
projektvezető, AVENTICS
Hungary Kft.:
A kísérőprogramok terén is 
igyekszünk minden évben újí-
tani, így került sor idén a He-
ted-hét próba vetélkedőre, amely egy klasszikus pont-
gyűjtő játék volt a nagyközönség részére. Az Aventics 
ajándékot érő pontok megszerzésére 7+1 állomáson 
volt lehetőség, amelyek között az Aventics saját standja 
mellett találkozhattak a látogatók a partnereink sátrai-
val is (pl. HKIK, Vöröskereszt). Az ajándékok fogyásából 
és a résztvevő állomásoktól kapott visszajelzésekből 
ítélve nagy sikere volt a játéknak, így jövőre is megren-
dezzük majd új és talán nehezebb feladatokkal. 

Lehoczki Éva 
szervező és műsorvezető, 
University Sportmarketing Kft.
A nyolcadik alkalommal megrendezésre 
kerülő Pneumobil Versenyen mind szerve-
zőként, mind műsorvezetőként lehetősé-
gem volt átélni mind a szervezés, mind a verseny izgalmait. Büsz-
ke vagyok minden egyes mozzanatra, és már nagyon várom a jövő 
évi folytatást, hiszen ez a rendezvény nem csak a versenyzésről 
szól, hanem a „hosszú út” alatt a csapatmunkáról, az összetartás-
ról, a barátságokról – és persze a kihívásról, hogy egyre jobb telje-
sítményű járművek épüljenek évről évre, amiket a nagyközönség is 
megcsodálhat izgalmas futamok és színes programok keretében! 
Gratulálok minden indulónak és segítőnek, és sok sikert kívánok a 
következő Pneumobil Versenyhez!

értékelések
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VerseNyzőI szeMMel

kiváló időjárásban, nagy izgalmakkal
ki hogyan élte meg a 2015-ös 
Pneumobil Versenyt? két nyertes és 
egy újonc csapat vezetői értékelnek.

Tandofer, Kátai-Urbán Gábor

A Tandofer csapat harmadik alkalommal 
indult változatlan tagokkal a Pneumobil ver-
senyen. A tavalyi jármű finomhangolását az 
idén egy saját tervezésű fékpad is segítette. A 
felkészülés eredményessége már a maximá-
lis pontszámú tervdokumentációból is látható 
volt. A verseny kiváló időjárási körülmények 
között, nagy izgalmakkal zajlott. Az ügyessé-
gi futamban tized másodpercekkel sikerült 
felülmúlni a versenytársakat. A szervezés a 
szokásoknak megfelelően kifogástalan volt. 
Az érdekes kísérő programok és a lelkes 
szurkolótábor biztosította a jó hangulatot.

Tech-No-Logic, 
Roman Trochimczuk

Műszaki egyetemi csapatunk először vett 
részt a Pneumobil Versenyen. Verseny-
gépünket a Gyártásautomatizálási szak 
hallgatói építették. Ez nemcsak tervezési 
és gyártási, de logisztikai és marketing-
feladatokat is jelentett. A felelősségek és 
tennivalók racionális és hatékony elosz-
tásának köszönhetően a versenykiírások-
nak megfelelő gépet készítettünk. Nagyon 
tetszett mindannyiunknak a verseny han-
gulata, és a kiváló szervezés. Az egymás 
után következő futamok megemelték az 
adrenalinszintünket, miközben remek le-
hetőséget biztosítottak arra, hogy tesztel-
jük a technikai ötleteinket. Nagyon hasznos 
volt, hogy a többi csapattal kicserélhettük 
az ötleteinket, műszaki elgondolásainkat. 
Ugyancsak tetszett a pénteki felvonulás és 
a Dobó téri megnyitó ünnepség hangulata. 
A Pneumobil Verseny példája megmutat-
ta, hogy sok lehetőséget rejt magában egy 

ilyen, mérnökhallgatók számára rendezett 
nemzetközi találkozó és megmérettetés!

Műszakik Pneumobil Team, 
Farkas Zsolt

Az idei Pneumobil Verseny a szervezők, a ver-
senyzők, a támogatók és a nézők számára is 
újabb hasznos eredményeket, rekordokat és 

felejthetetlen élményeket adott. A szervezők 
a korábbi évek magas színvonalának megtar-
tása mellett újabb sikeres módosítást építet-
tek be a versenybe. Az új ügyességi futamok 
mindenki számára izgalmas versenyszituáci-
ókat alakítottak ki, gondoljunk csak a Senior 
kategória döntős csapatainak emlékezetes, 
Pneumobil Versenyeken eddig még nem lá-
tott sebességű, fej-fej melletti versenyére, a 
befutók közötti 0,012 másodperces különb-
ségre! Jó volt látni, hogy a támogatók számá-
ra ismét megerősítést nyert, hogy érdemes és 
hasznos a versenyt és a fiatal mérnökhallga-
tókat támogatni. A versenyzők közötti tapasz-
talat- és tudásátadás mellett egy pontosan 
meghatározott és betartott időterv alapján 
elvégzett munka olyan hatékony járműveket 
eredményez, amelyekkel a korábbi, akár több 
éves rekordok is megdönthetők. Köszönet a 
szervezőknek, a támogatóknak, a nézőknek 
és nem utolsó sorban minden versenyzőnek, 
hogy fenntartják ezt a kivételes versenyt!
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eredMéNyek

Pneumobil 2015 - eredmények

 Kategória Helyezés Csapat Egyetem Csapattagok

Ihász Dániel; Dienes Alpár; Horváth Máté; 
Szabados István
Felkészítő tanár: Dr. Farkas Zsolt

1. Tandofer Kecskeméti Főiskola Gulyás Martin - Sajben Péter - Ábelovszki 
Márton - Ábelovszki Ádám

2. Mekk MestAIR Miskolci Egyetem Kondrát Dániel - Koprek-Ritter Tamás - 
Horváth Tibor - Baróczi Lóránt

3. Technics 1 Estonian University Of Life Sciences Marten Noorem - Kristjan Türk - Indrek 
Virro - Timo Mäeots

1. Műszakik
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

Ihász Dániel - Dienes Alpár - Horváth 
Máté - Szabados István

2. Metálmobil Universitatea Petru Maior Szabó Zsolt - Pál Szilárd - Bende Norbert - 
Kiss Ferenc

3. 4GO Team Sapientia EMTE- Marosvásárhely Farmos Rudolf László - Fekete Botond - 
Máthé Levente - Voicu Szilárd

1. Tandofer Kecskeméti Főiskola Gulyás Martin - Sajben Péter - Ábelovszki 
Márton - Ábelovszki Ádám

2. Pollroth Pécsi Tudományegyetem Nagy Bence - Hegedüs Réka - Fehér 
Timea - Ilon Ákos

3. Mekk MestAIR Miskolci Egyetem Kondrát Dániel - Koprek-Ritter Tamás - 
Horváth Tibor - Baróczi Lóránt

1. Műszakik
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

Ihász Dániel - Dienes Alpár - Horváth 
Máté - Szabados István

2. Pollroth Pécsi Tudományegyetem
Nagy Bence - Hegedüs Réka - Fehér 
Timea - Ilon Ákos

3. PG Power Gdańsk University of Technology Jakub Łaga - Wojciech Hroboni - Michał 
Przepiera - Michał Petruczynik

 SENIOR 1. Kakukktojás Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

Himes Ádám - Farkas Zsolt - Komancsik 
Norbert - Ulicska Dávid

 TELEMETRIA különdíj Tandofer Kecskeméti Főiskola

 Legötletesebb konstrukció különdíj The Kris Kringles Klaipeda University- Lithuania

 Leginnovatívabb csapat különdíj Mekk MestAIR Miskolci Egyetem

 Legnagyobb sebesség különdíj Műszakik
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

 Legjobb futómű különdíj True-AIR University "Vasile Alecsandri" Bacau 
Romania

 "Legeredménytelenebb csapat" 
 Vigaszdíj különdíj BELLE-AIR Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész 

és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Pneumobil 2015 - Eredmények

 Az AVENTICS legjobb Pneumobilja fődíj Műszakik
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

 Konstrukció eredetisége

 Távolsági futam

 Ügyességi futam

 Gyorsulási futam

Műszakik, Budapesti Műszaki és  
Gazdaságtudományi Egyetem
Az AVENTICS legjobb Pneumobilja

Tandofer, Kecskeméti Főiskola
A Konstrukció eredetisége

Mekk MestAIR, Miskolci Egyetem
A Leginnovatívabb csapat
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A CsAPAtOk

Harci szekerek 2015-ből
Ahogy a csapatokat alkotó egyetemisták tudása fejlődik, pneumobilos 
tapasztalata gazdagodik, egyre kifinomultabb gépeket építenek, mi-
közben a meghajtó légmotorok teljesítménye nő. Az idei versenyben 
sokszor csak tizedmásodperces időkülönbségek döntöttek, ez is 
mutatja, hogy mind kiegyenlítettebbé válik a mezőny. Egyre fonto-
sabb a megbízhatóság is, hiszen a futamok során az ifjú pilóták nem 
kímélik a hosszú idő alatt sok munkával megépített léghajtányokat. 
Íme, a 2015-ös verseny pneumobiljai!

03 AirGO Pneumobil Team 
Széchenyi István Egyetem

08 Pepp-Air Team Szeged 
Szegedi Tudományegyetem 

13 Airplay 
Sapientia EMTE - Marosvásárhely

18 Tech No Logic 
Bialystok University of Technology

22 The Kris Kingles 
Klaipeda University

04 SZErlines 
Széchenyi István Egyetem

09 Pepp-Air Senior Team 
Szegedi Tudományegyetem 

15 Jok-Air 
Kecskeméti Főiskola

19 SOIMII 
University „Vasile Alecsandri” 

23 Műszakik Senior 
Budapesti Műszaki és  

Gazdaságtudományi Egyetem

01 Kakukktojás 
Budapesti Műszaki és  

Gazdaságtudományi Egyetem

02 Dairp 
Miskolci Egyetem

06 Diff-Air Szeged 
Szegedi Tudományegyetem 

07 BSTM
 Miskolci Egyetem

10 Tandofer 
Kecskeméti Főiskola

12 4GO Team 
Sapientia EMTE - Marosvásárhely

16 Mekk MestAIR 
Miskolci Egyetem

17 Sparrow Racing
Hochschule Ulm

20 ZegeNYeME Team 
Nyugat-Magyarországi Egyetem

24 Műszakik 
Budapesti Műszaki és  

Gazdaságtudományi Egyetem

21 Főnix 
Debreceni Egyetem

25 Blowfish Faculity of 
Mechanical Engineering

Brno University of Technology
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A CsAPAtOk

32 True-AIR 
University „Vasile Alecsandri” 

37 Flux-Gate 
Óbudai Egyetem 

42 Metálmobil 
Universitatea Petru Maior

49 KBM Polska 
Military University of Technology

54 Simr Pneumo Team  
Warsaw University 

34 Technics 1 
Estonian University Of Life Sciences

39 WhirlWind 
Brno University of Technology

44 LUFT 
Budapesti Műszaki és  

Gazdaságtudományi Egyetem

50 Speedx 
Technical University of Cluj-Napoca

55 Pollroth 
Pécsi Tudományegyetem

26 LEZS-AIR 
Óbudai Egyetem 

27 BELLE-AIR 
Óbudai Egyetem 

29 AIR-TECH 
University of Oradea

31 TechAirGo 
Sapientia EMTE - Marosvásárhely

35 Hidro+ 
Politechnika Wroclawska

36 Hidro +P-13 
Politechnika Wroclawska

40 PUFFOGÓK
Miskolci Egyetem

41 UPM-TCM 
Universitatea Petru Maior

46 AEROH 
University of Oradea

51 UT Racing Team 
Technical University of Cluj-Napoca

48 PG Power 
Gdańsk University of Technology

52 PiKIOT 
Silesian University of Technology
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A VerseNy

Péntek
Ugyan a szombat a versenynap, de azért a 
pénteknek is megvannak a maga izgalmai. 
Rögtön az első: átmegy-e a versenygép a 
szigorú zsűrizésen? Megfelel-e minden pa-
raméterében az elvárásoknak? Aztán a má-
sik: hogyan sikerül az estébe hajló kvalifiká-
ciós futam? Milyenek lesznek az első körök 
a versenypályán? A két izgalom között egy 
kis fieszta: a belvárosi felvonulás, és a hi-
vatalos megnyitó ünnepség a Dobó téren. 
Eger szívében üldögélni eleve kellemes, 
és az sem éppen rossz érzés, hogy meg-
bámulják az embert és az ő léghajtányát a 
turisták, valamint a helyiek.  Este pedig buli, 
legalábbis azoknak, akik nem hajnalig tartó 
szereléssel készülnek a másnap délelőtti 
rajtra…
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A VerseNy

szombat
Már kora reggel érződik a verseny előtti 
feszültség: szinte mindegyik csapat sze-
rel a boxokban, szinte a rajt pillanatáig 
akad a gépeken igazítani való. Érkeznek 
a protokollvendégek, a sajtómunkások, 
egyre nagyobb a nyüzsgés, majd az ün-
nepélyes megnyitó után rajthoz állnak 
a pneumobilok.  Távolsági, ügyességi és 
gyorsulási futamokon kell megmutatni, ki 
bírja jobban levegővel. A futamok között 
ismét lelkesen szerel mindenki, keresve 
a következő erőpróbához a legjobb beállí-
tásokat. Közben a színpadon és a színpad 
előtt zajlanak a betétprogramok: tánc, a 
rajzverseny és a kalandjáték díjátadása, 
az egri főiskola fizikusainak látványos tu-
dományos bemutatója, Kiss Pál Tamás 
rallycross versenyző bemutatkozása, vete-
rán járművek felvonulása. És persze a VIP-
verseny, ahol cégvezetők, újságírók, szpon-
zorok képviselői versenyeznek egymással. 
2015 a Műszakik és a Tandofer éve: mind-
két csapat két-két kategória aranyérmével 
tér haza. Vajon 2016-ban meg tudják-e vé-
deni az eredményüket? Meglátjuk! 
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VIsszAtekINtés

A nyolc verseny mindegyikének sike-
re az alapos előkészületeken múlott. 
Az első megmérettetés még viszony-
lag „laza” szabályrendszerben zajlott, 
és voltak, akik csak „szánalmas ván-
szorgást” vártak a járművektől. 

A szárnypróbálgatásokhoz a legtöbben 
pneumatikus vezérlést használtak, de 
már az első versenyen, 2008-ban meg-
jelentek a PLC-k és a saját fejlesztésű 
microcontrollerek is. A BME-s Gyalogka-
kukk és a kecskeméti GAMF SZPSZ csa-
patok már programozással töltötték a 
futamok közötti szüneteket. A debreceni 
DEMK csapat is több erőforrást használt a 
járművén, egy „gumipókos” visszatérítésűt 
a hosszútávra, és egy kéthengereset a se-
bességet igénylő futamra. A mezőny nagy-
részt a kis lökettérfogatú hengerektől várta 
a jó teljesítményt, de a soproni Sziréna TS 
csapat járműve már 2 db nagy (D80/400) 
hengerrel volt ellátva. Mára az ő techniká-
juk már igen elterjedt a mezőnyben. Lénye-
ge, hogy a hengertérfogatnak csak bizo-
nyos részét töltjük fel 10 baros levegővel, 
majd elzárjuk az utánpótlást, és hagyjuk 
tágulni (expandálni) a levegőt. 

A második verseny több változást is hozott, 
új helyszín, kevesebb engedélyezett hen-
ger, konkrétabb szabályok, nemzetközi me-
zőny. A kialakítást nézve a Gyalogkakukk új 
trendet honosított meg a motorkerékpáros 
testhelyzetű járművel. Először és eddig 
utoljára láthattunk kétszemélyes kialakí-
tású masinákat is: a kecskeméti „Ferrari 
replika” stabilan teljesített. 
A harmadik megmérettetés műszaki 
megoldások terén nem hozott áttörő új-
donságokat a Gyalogkakukk hatsebessé-
ges automata sebességváltóján kívül, de 
annál inkább érdekes járműveket. A Szél-
hámosok imbolygó-tárcsás motorja máig 
az egyik leglátványosabb kivitelezés. A 
szegedi MKLaren csapat egymást moz-
gató hengereivel azonos térfogat mellett 
dupla erőt és közel dupla dugattyúsebes-
séget ért el. 
A negyedik verseny a megbízhatóság és az 
igényes kivitelezés emlékét hagyta maga 
után. Megjelent az első olyan konstrukció, 
amely a hengerek működtetéséhez nem 
használt útszelepeket. A Műszakik csapata 
ezzel akkora dinamizmust adott a motor-
nak, hogy két évig nem volt szabadonfutó, 
ami elviselte volna. 

Az ötödik alkalom meg-
hozta az eddigi egyetlen 
elsőkerékhajtású gépet, 
és megjelent a Kakukkto-
jás villanymotorra emlé-
keztető hangot kibocsájtó gépe. A hatodikra 
legjellemzőbb kifejezés a továbbfejlesztés, a 
csapatok nagyrészt a régebbi járműveiken 
alakítottak, optimalizáltak, ami rendkívül 
stabil versenyteljesítményt eredménye-
zett. A hetedik számomra is új kihívásokat 
hozott, a szervezés mellett a műsorvezetői 
szakmába is beleszagolhattam és Szujó Zoli 
mellett kicsit kívülállóként tekinthettem a 
mezőnyre. 
A nyolcadik verseny szerintem ismét az 
útkeresés időszaka, a rengeteg új megol-
dás talán kicsit a megbízhatóság rovására 
ment. Ennek ellenére többéves rekordok 
dőltek meg, voltak, akik megtalálták az utat. 
Célunk a mérnöki kreativitás korlátozása 
nélkül a jövőbe vezető útra terelni a me-
zőnyt. A járműveket nagy valószínűséggel 
nem sűrített levegő fogja hajtani, de az ipari 
alkalmazások rengeteget profitálnak majd 
a Pneumobil Versenyre kidolgozott külön-
leges megoldásokból. 

Bolyki Ferenc

Jövőbe mutató, kreatív megoldások    

Visszatekintve a 2008-as indulásra, 
számos akkor álmatlan éjszakát oko-
zó kérdés jut eszembe, amelyekre az 
élet adta meg a helyes választ. 
Ilyen volt: lehet-e egyáltalán lelkesíteni a 
műszaki hallgatókat, hogy a tanulás mellett 
kemény hónapokat szánjanak ilyen feladatra, 
lesznek-e szakmai segítséget nyújtó taná-
rok? A műszaki megvalósításnál az előzetes 
számításaim alapján képesek lesznek-e a 
„járművek” épkézláb távolság és sebesség 
elérésére, vagy az „üzemanyag”, a 2 köbmé-
ter levegő valóban kitart-e a tervezett ideig.
A nyolc eddigi verseny alapján azt látjuk, hogy 
igenis van érdeklődés a nem kis kihívást je-
lentő komplex feladatok iránt, vannak tettre 
kész kreatív egyetemisták, akik nem sajnál-
ták a szabadidejüket, pénzüket, energiájukat 
a felkészülésre, a versenyzésre. Vannak hiva-
tásukat szerető tanárok, akik komoly szakmai 
és emberi támogatást adnak a fiataloknak. 
Azt reálisan látnunk kell, hogy a hazai mű-
szaki felsőoktatási intézmények közül nem 
mindegyik vesz részt folyamatosan és azo-
nos intenzitással az egyes versenyeken, de a 

külföldi érdeklődés egyre nő. Így 2015-ben a 
10 anyaországi egyetem mellett már 6 ország 
16 külföldi egyeteme képviseltette magát a 
VIII. Nemzetközi Aventics Pneumobil Verse-
nyen.  Ez azért is nagy dolog a számunkra, 
mert a hallgatók csak pár évig tudnak a ver-
senyre történő felkészüléssel foglalkozni, és 
ha végeznek, újaknak kell a helyükre lépni. Itt 
meghatározó szerepe van a kezdetektől lel-
kes tanári törzsgárdának, akik újra meg újra 
megszervezik a csapatokat és egyre maga-
sabb szint elérésére serkentik őket.
A pneumobilok gyors műszaki fejlődésére jel-
lemző, hogy míg 2008-ban a motorok vezér-
lése szinte teljesen pneumatikus volt, addig 
2010-ben már a csapatok 50 %-a használt 
PLC-t.  Az idei versenyen a tisztán pneumati-
kus vezérlés csak 9 %, az elektropneumatikus 
vezérlés 7 % volt, míg a PLC-k aránya már el-
érte a 75 %-ot, ezen túl még a csapatok 9 % -a 
saját fejlesztésű mikro-vezérlővel versenyzett. 
A vázszerkezet, a külső megjelenés robbanás-
szerű fejlődése laikus szemmel is jól látható, 
a kezdeti kerékpár elemekből álló járműveket 
masszívabb, formatervezett burkolattal, multi- 
funkciós kormánykerékkel ellátott versenygé-
pek váltották föl. A Forma 1-ben használt te-
lemetria bevezetését két évvel ezelőtt kezdtük 
el támogatni eszközök biztosításával, amely 

kinőtte a kereteinket és a 
csapatok egyéni megoldá-
sai vették át a főszerepet, 
amelyek igen jól vizsgáz-
tak az idei versenyen is.
A verseny rendezői szá-
mára kihívást jelent az 
évről évre növekvő teljesítmények és végse-
besség kezelése, azaz a biztonságos pályák 
megvalósítása, amelyek egyaránt megvédik 
a versenyzőket és a nézőket is az esetle-
ges balesetektől.  A jövőben is számítunk a 
biztonság növelése terén a csapatok pozitív 
együttműködésére, a járműépítésnél a mű-
szaki kiírás maradéktalan teljesítésére és a 
versenyen a szabályok betartására. 
Az elmúlt évek alapján elmondhatjuk, hogy 
több száz hallgatót sikerült „megfertőzni” a 
pneumobil építésben való részvétellel, és kö-
zülük sokan az egyetem befejezése után sem 
kívántak elszakadni ettől a közösségtől. Nekik 
négy éve már a Senior kategóriában lehető-
ségük van a versenyeken a további részvé-
telre.  A vállalatunk kezdettől fogva szívesen 
alkalmazta a versenyen részt vett hallgatókat 
gyakornokként, illetve a végzett mérnököket 
munkatársként, mert ők már bizonyították 
rátermettségüket, szakmai felkészültségüket.

Tamás Endre

Ahogy 
elkezdődött…
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A szombat délelőtti repülőutat egy három-
órás berlini városnézés követte, amelyen 
rengeteg információt kaptunk a német 
történelem 20. századi eseményeiről. A 
Reichstag, a Brandenburgi kapu, Checkpoint 
Charlie, Gendarmermarkt és a berlini fal 
maradványai csak néhány a város látniva-
lói közül, amelyet mind-mind felkerestünk. 
A hirtelen érkező nyári zápor okozta sokkot 
egy saját sörfőzdével is rendelkező étterem-
ben vezettük le. 
A vasárnapi nap nagy részét a közeli Pots-
damban töltöttük, ahol a Berlinben tapasz-
talt nagyvárosi forgataggal szemben egy 
nyugodt kisvárosi környezet és a Sansoucci 
kastély várt bennünket. Ebéd után volt lehe-
tőség némi szabad programra is, így a csa-
pat egyik része Potsdamban maradt, míg 
mások a berlini TV tornyot keresték fel. A 
napot természetesen egy „Biergarten”-ben 
fejeztük be.
Hétfőn érkeztünk el a kirándulás csúcspont-
jához, amely nem más volt, mint a Berlintől 
200 km-re fekvő Wolfsburgban található 
Volkswagen gyár és az Autostadt múzeum. 
A gyár mérete egy várossal vetekszik terü-

letben és létszámban egyaránt, hiszen közel 
75 ezer embert foglalkoztatnak a VW Golfot, 
Golf Plust, Tourant és Tiguant összeszerelő 
üzemcsarnokokban, és a hozzájuk kapcso-
lódó fejlesztőközpontban és adminisztra-
tív területeken. A szűk egy órás ún. Bahn-
Tour (saját buszos túra) során láthattuk a  
karosszériagyártás, az összeszerelés és 
a minőségellenőrzés lépéseit, és a raktár 
bizonyos részét is. Naponta közel 4000 db 
autó gurul le a gyártósorokról, melyeknek 
egy részét hajóval, vonattal, stb. szállítják 
tovább, de van lehetőség a szomszédos 
Autostadt vevőközpontjában is átvenni a 
vásárlóknak az új autójukat.
 A gyárlátogatást követően a délutánt az 
Autostadt kiállító csarnokaiban töltöttük, 
ahol mindenki kedve szerint szemügyre ve-
hette a konszern által gyártott modelleket, 
illetve a Zeithaus-ban végigkövethette az 
autók és motorok fejlődését is a 20. század 

elejétől napjainkig. Egy hagyományos német 
étteremben zártuk a napot. 
Az utolsó napra nem maradt más, mint a 
Deutsches Technikmuseum, ahol a közle-
kedés több ágazata (repülés, hajózás, vasút) 
mellett találtunk számítógépes, telekom-
munikációs, ékszerkészítéssel foglalkozó és 
szerszámgépeket bemutató kiállításokat is. 
A hazaútra mindenki elfáradt, de élmények-
ben (és sörben) gazdagon tért haza az idei 
pneumobil kirándulásról. 

Pekk Enikő

Berlin – pneumobilos szemmel
2015-ben a kategóriagyőztes csapa-
tok számára – a verseny története 
során nem először – Németországba 
szerveztünk tanulmányutat, amely-
nek a célállomása Berlin volt. Ahogy 
a versenyen, az út során is voltak 
újítások: idén először repülővel utaz-
tunk, és nem Aventics (vagy Bosch/
rexroth) gyárat látogattunk, hanem 
a Volkswagen wolfsburgi gyárát néz-
tük meg. 
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Kapcsolat
Érdekelnek a pneumobil-világ hírei? Beneveznél a versenybe? 
Kérdéseid vannak? Megtalálsz és elérsz bennünket a követke-
ző helyeken: http://www.pneumobil.hu/
Versenyszabályok, versenykiírások, szervezési és technikai 
tudnivalók, eredménylisták, fotók és videók az eddigi összes 
versenyről. https://www.facebook.com/Pneumobil?fref=ts
Friss hírek, aktuális események, határidők, életképek az egye-
temek világából, pneumatikai tudnivalók. 

VIP program

A diffit egy Zaporozsecből vettük
A Műszakik csapat bokszában ücsörgök, és 
a szememet megüti egy garnitúra használt 
BMX-gumi. A szett itt hármat jelent, talán 
a háromkerekűekből is fut a legtöbb. Nem 
hiába, kisebb a súly, kisebb hajtási veszte-
ség a diffi hiányából adódóan, és egysze-
rűbb megvalósítani is. A BME-csapatának 
sikerült olyan tempót mennie, hogy az alig 
hetvenkilós gép ledarált egy készlet gumit.
http://totalcar.hu/magazin/
kozelet/2015/05/11/a_diffit_egy_
zaporozsecbol_vettuk/

A BME győzött az egri Pneumobil 
versenyen

„Nagy örömünkre szolgál, hogy évről-évre 
egyre több csapat száll harcba a Pneumobil 
Versenyen, ráadásul azt is élmény látni, 
hogy az elmúlt hét esztendő alatt milyen 
mértékben fejlődtek a versenyző járművek” 
- mondta el Pekk Enikő, a VIII. Nemzetközi 
AVENTICS Pneumobil Verseny főszervezője 

az eredményhirdetést követően. „A gyakor-
lati programnak az élményen túl munkaerő 
piaci tekintetben is komoly jelentősége van: 
tapasztalataink alapján ugyanis a résztve-
vő hallgatók nagy százalékát felkarolják az 
autóipari gyártó cégek” - tette hozzá.
http://www.autoszektor.hu/hu/content/
bme-gyozott-az-egri-pneumobil-
versenyen

Ilyen volt a Pneumobil a 
mérnökhallgatók szerint

Himes Ádám és csapata, a Kakukktojás 
Budapestről érkezett Egerbe a Budapesti 
Műszaki Egyetemet képviselve. – A jármű-
vet folyamatosan fejleszteni kell, ám mi 
idén erre nem tudtunk energiát fordítani, 
lényegében csak letöröltük a port a tava-
lyi pneumobilról – mondta el, hozzátéve, 
hogy idén azért nem volt idejük a csapattal 
erre, mert önálló vállalkozásba kezdtek.  – 
A pneumobil építése során megtapasztalt 
szellemi kihívások és az alkotás nyújtotta 

élményt egy ilyen kisebb, de pörgős cégnél 
maximálisan ki tudjuk élni. A mérnökiro-
dát 2008-ban alapítottuk, főként gépészeti, 
elektronikai és szoftvertervezéssel, vala-
mint kivitelezéssel foglalkozunk.
http://www.autopro.hu/techtogether/
Ilyen-volt-a-Pneumobil-a-
mernokhallgatok-szerint/14974/

Igen jól szerepelt a PTE MIK csapata 
A három futamból kettőn ezüstérmet szer-
zett a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és 
Informatikai Karának csapata, a Pollroth a VIII. 
Nemzetközi AVENTICS Pneumobil Versenyen, 
amelyet a hétvégén rendeztek Egerben. A sű-
rített levegővel hajtott járművek seregszem-
léjén hét ország 46 csapatát előzték meg a 
pécsi egyetemisták a gyorsulási és az ügyes-
ségi futamban. Utóbbiban mindössze nyolcti-
zed másodpercen múlt a PTE győzelme.
http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/
egyetem/igen-jol-szerepelt-a-pte-mik-
csapata-a-pneumobil-versenyen

rólunk írták

Immár másodszor láttuk vendégül a 
Pneumobil Versenyen üzleti partnereinket. A 
kelet- és közép-európai régióból érkezett ve-
vőink programjában nemcsak szakmai talál-
kozó szerepelt, de megtekintették a versenyt 
is, emellett megismerkedtek Eger és a Bükk 
látnivalóival. Akinél itt volt a jogosítványa, 
egri próbaútra mehetett a tisztán elektro-
mos meghajtású BMW i3-
asokkal, péntek este pedig 
az Excalibur étteremben 
rendezett üzleti vacsorán 
találkozhatott a központi 
marketingcsapat, illetve a 
magyar értékesítési rész-
leg szakembereivel. 


