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Gödri István 
ügyvezető igazgató, 
AVENTICS Hungary Kft.:

Magyarországon a rendszerváltás óta több kezdeménye-
zés is indult az alternatív meghajtások népszerűsítésére, 

de nem tudok olyanról, amely folyamatosan fejlődve megérte volna a kilencedik évét, 
és amelynek szervezői már a tizedik verseny előkészítésén dolgoznának. A sikeres 
széria titka szerintem az, hogy a lelkes egri csapat magáénak érzi a Pneumobil pro-
jektet, és tisztában van azzal, milyen hasznos segítséget jelent a léghajtású verseny-
gépek építése a felsőoktatási hallgatók számára. A standard elméleti képzés mellett, 
a Pneumobil Versenynek köszönhetően belekóstolnak a gyakorlati munkákba, meg-
tanulnak csapatként tevékenykedni, megvalósíthatják a kreatív ötleteiket. Viszonylag 
kis kockázat mellett szerezhetnek olyan fontos tapasztalatokat, amelyek segítik majd 
őket az álláskeresésben, illetve majd a mérnöki munkájukban. Óriási köszönettel tar-
tozom a kollégáimnak, Eger városának, és nem utolsósorban az egyetemi, főiskolai 
tanároknak, akik bevállalva ezt a pluszfeladatot, segítik, támogatják diákjaikat az ér-

tékteremtésben!

Lukasz Stanczak 
a Pneumobil zsűri vezetője, 

AVENTICS Hungary Kft.:

Az idei verseny is kemény munkát, sok feladatot adott ver-
senyzőknek és rendezőknek egyaránt, miközben persze re-
mek szórakozást is jelentett. Sok dicséretet kaptunk a rendezéssel kapcsolatban, 
és számos olyan észrevételt is, amelyek segítenek abban, hogy a jövőben tovább 
tökéletesítsük a tevékenységünket. 
Nagyon örültünk, hogy ismét látványos műszaki-technikai fejlesztésekkel találkoz-
hattunk: a versenygépek évről évre jobbak! A diákok alaposan beássák magukat a 
pneumatika világába, és évről évre több tapasztalatra tesznek szert az Aventics pne-
umatikai komponensek használatában. A pneumobilok már olyan erősek és gyorsak, 
hogy meg kell fontolnunk a biztonságosabbá és talán a kicsit lassabbá tételüket.
A projektprezentációk új színt hoztak a Pneumobil Verseny megszokott világába. A 
multimédiás bemutatókon a diákok beszámoltak a zsűrinek és a többi versenyzőnek 
a felkészülés kulcsmozzanatairól, a nehézségek leküzdéséről, a sikerhez vezető utak 
megtalálásáról, és arról, hogy a mérnöki szerepkört kitágítva miként vágtak bele me-
nedzselési és marketingfeladatokba is. Mindenképpen érdemes folytatni ezt a kezde-
ményezést, ami izgalmas bepillantást enged a csapatok működésébe! 
Remélem, elégedettek voltak a versennyel és a kísérő programokkal, szórakozási, 
játékos tanulási lehetőségekkel a látogatók, a nézők is. 
Összességében úgy vélem, hogy a IX. Pneumobil Versenyt is sikeresen lebonyolítot-
tuk, együttműködve a diákokkal és tanáraikkal. Személy szerint nagyon örülök, hogy 
ismét részese lehettem ennek a nagy kalandnak!

Wibke Schwarz 
asszisztens - Sales Europe, 
AVENTICS GmbH:

Nagy öröm-
mel vettem 
részt ismét 
az immár 
k i l e n c e d i k 
P n e u m o b i l 
Ve rs e nye n , 
a m e l y n e k 
m e g re n d e -
zéséért köszönetet szeretnék mon-
dani az egri kollégáknak és a magyar 
kereskedőcsapatnak! Az idei verseny 
is mágnesként vonzotta a verseny-
zőket Magyarországról és a környe-
ző országokból, és a szép tavaszi 
időben sok érdeklődő látogatott el a 
helyszínre, Eger hangulatos parkjá-
ba. Ez már a harmadik verseny volt, 
amelyen részt vettem, és ismét nagy 
örömmel találkoztam a magyar kol-
légákkal, illetve magyar és külföldi 
partnereinkkel. Idén is bebizonyo-
sodott, hogy a Pneumobil Verseny 
remek alkalmat kínál az üzleti, ke-
reskedelmi kapcsolatok építésére is, 
ezért már nagyon várom a 2017-es, 

tizedik rendezvényt! 

értékelések

sebesség és biztonság
Az idén már három napon át tartott a 
Pneumobil Verseny, új elemekkel bő-
vült a program, és ismét sebességi re-
kord született! Így látták a szervezők, 
rendezők a léghajtású járművek kilen-
cedik nagy, nemzetközi küzdelmét. 
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Tamás Endre  
Pneumobil műszaki tanácsadó, 

AVENTICS Hungary Kft.:

Az idei versenyre is sikerült néhány 
újdonsággal előrukkolni. A rendez-
vény háromnapos lett, így került be új elemként a versenyző 
csapatok prezentációja, amely általános sikert aratott. Ezt, 
némi korrekcióval a jövőben is szeretnénk megtartani.
Új volt a Pneureg szoftver bevezetése is, amely a versenyre je-
lentkezést, az adatok regisztrációját, a dokumentációk letáro-
lását tette lehetővé, valamint ennek a „PneuShop” része, ame-
lyen az elemigényüket nyújthatták be a csapatok. Ez nagyban 
segítette a szervezők munkáját, de a csapatok is bővebb és 
gyorsabb információkhoz jutottak a segítségével. A következő 
évben a rendszer bővítését tervezzük.
Az idei versenyre már több csapat érkezett külföldről, mint 
belföldről, ami a növekvő nemzetközi elismerésünket is je-
lenti. A csapatok számos igen komoly műszaki újdonsággal 
lepték meg a zsűrit, amelyek a megvalósításban is jól vizsgáz-
tak. Jelentősen javult a járművek felkészítettsége a versenyre, 
amit a jövőben még tovább szeretnénk fokozni. Igen lényeges 
a biztonsági szempontok betartása - erre a növekvő sebessé-
gek miatt újabb intézkedések szükségesek.
A versenyt összességében – a visszajelzések alapján is - jónak 
értékelhetjük, és köszönet minden közreműködőnek, a ver-
senyzőknek, a felkészítő tanároknak és valamennyi szervező-
nek. Az utóbbi csapatban számos új kolléga debütált, és az ő 
lelkiismeretes munkájuknak is nagyban köszönhető a sikeres 
lebonyolítás. A jövő évi, immár tizedik  Pneumobil Versenyre 
nagy lendülettel készülünk, és reméljük, méltó módon tudjuk 
majd a jubileumi rendezvényt is megszervezni.

Hegymegi István   
értékesítési vezető, 
AVENTICS Hungary Kft.:

Az Értékesítés számára kiváló 
platform a Pneumobil Verseny, 

mert alkalmat teremt arra, hogy vevőinkkel, üzleti partne-
reinkkel kötetlen formában is találkozhassunk. Az idén az 
új programelemeknek köszönhetően számunkra is új lehe-
tőségek nyíltak. Szakmai vendégeink részt vettek a csapa-
tok prezentációit értékelő zsűri munkájában, a Mini Expo 
lehetőséget biztosított számukra a bemutatkozásra és új 
munkatársak toborzására.  Az idén először gyárlátogatást 
szerveztünk partnereinknek, így működés közben tudtuk 
megmutatni gyárunkat, vendégeink élőben követhették a 
hengerek és szelepek szerelését.  A VIP-vacsorán fehér 
asztal mellett találkoztak kereskedőink a vevőkkel, és ol-
dott, kötetlen formában tárgyalhattak velük. Az idén vendé-
geink között üdvözölhettük a Mercedes kecskeméti vállala-
tának képviselőit is. A tizedik, jubileumi versenyre megújult 
kereskedői programmal készülünk majd, új elemekkel bő-
vítjük a programot, Eger idegenforgalmi lehetőségeit még 

jobban kihasználva.

Bolyki Ferenc    
Pneumobil technikai vezető, 

AVENTICS Hungary Kft.:

Sok szabályt megváltoztattunk a 
kilencedik versenyre: ezek első-
sorban a versenyzők biztonságának fokozását, illetve a 
pneumobilok működőképességének, versenyzésre alkal-
masságának biztosítását szolgálták. Ennek is köszönhető, 
hogy az idén kevesebbet kellett szerelniük futamok előtt 
a csapatoknak, és csökkent a műszaki okok miatt kieső 
csapatok száma. A járművek egyre gyorsabbak – idén is 
megdőlt a korábbi sebességrekord -, a küzdelem a pályán 
egyre dinamikusabb, ezért jövőre ismét tovább szigorítjuk a 
biztonsági szabályokat. Idén szerveztünk először szakmai 
napot a csapatok és a szponzorok bemutatkozásával. Ezek 
a rendezvények várakozáson felül sikeresek voltak, nagyon 
érdekes volt bepillantani a prezentációkon keresztül a csa-
patok felkészülésébe, a pneumobilok tervezésébe, a mun-
kamegosztás kialakításába. Ezt a vonalat mindenképpen 
folytatni fogjuk!
Külön köszönet illeti a rendezésben, szervezésben részt 
vevő kollégákat, hiszen a korábbiakhoz képest a 2016-os 
verseny közel másfél nappal hosszabb volt, és ez több erő-
feszítést igényelt mindenkitől. A visszajelzések alapján, és 
a saját tapasztalataim alapján is azt mondhatom, hogy jó 
munkát végeztünk! Remélem, hasonló elismeréseket ka-
punk majd jövőre, a tizedik, jubileumi Pneumobil Verseny 
kapcsán is!

Varga Mihály 
Pneumobil projektvezető, 
AVENTICS Hungary Kft.:
Hagyományokat és újdonságokat is 
próbálunk teremteni a Pneumobil 
versenyen. Így a nagy sikerű hetedhét 

próba már hagyományként szerveződik, aminek ismét jó han-
gulata és hatalmas sikere volt. Az érdeklődők még a verseny 
zárásakor is keresték a pontgyűjtő lapokat, és reméljük, nem 
csak a családosok körében volt népszerű ez a játékunk. A há-
romnapossá vált rendezvény szervezése sok kihívást jelentett.  
Újdonságként indítottuk a versenyzők számára a Pneumobil 
projekt-prezentációt, amelyből hagyományt szeretnénk terem-
teni. Támogatóink a Mini Expo-n közvetlenül találkozhattak a 
hallgatókkal, így már nem csak a szombati kiállítás alkalmával 
volt esélyük ismerkedni és leendőbeli kollégákat gyűjteni. A vá-
rosi felvonulás alkalmával a versenyzőket bevonva sikerült egy 
hatalmas Aventics logót is megalkotni. A verseny napjára a jó 
idő is megérkezett és igazán izgalmas küzdelmekben lehetett 

részünk, sok meglepetéssel.

értékelések
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Versenyzői szemmel

Állandó a fejlesztési igény
megépítik, aztán tolják neki, ami a palackból kifér – a legmélyebben a verseny-
zők és tanáriak élik át a nagy versengést. őket kérdeztük idei élményeikről.

Dobos Péter Levente 
Pepp-Air Team, Szegedi Egyetem:

A tavalyi versenyre épült járművünket alakítottuk át az idei évre. Sokat fejlesztet-
tünk, gyakorlatilag csak a motorformula (két munkahenger, fogasléces hajtással, 
PLC motorvezérlés) maradt érintetlenül. Kifejezetten élveztük, hogy prezentációk-
kal is összemérhettük magunkat a többi csapattal, és külön örülünk, hogy az első 
ilyen értékelést a másik szegedi alakulat, az Airrari nyerte. A távolsági futamban 
saját elvárásaink alatt teljesítettünk, de a többi versenyszám eredményére - ügyes-
ségi 4. hely és gyorsulási 3. hely - büszkék lehetünk. Emellett sikerült elnyernünk 
Eger város különdíját is a Legötletesebb konstrukcióért. Sikerült egyéni végsebes-
ség rekordot is döntenünk, amelynek nagyon örülünk.

Farkas Zsolt 
felkészítő tanár 
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

A 2016-os verseny a korábbi évek 
lendületét követve, újabb felejthe-
tetlen élményeket nyújtott. A projekt 
prezentáció betekintést adott a ver-
senycsapatok mindennapjaiba, rész-
letesen bemutatva a pneumobilok 
létrejöttét az ötlet születésétől a 
verseny napjáig. A pályán az átgon-
dolt, stabilan működő, biztonságos, 
részletesen kidolgozott és telemet-
riai eredmények alapján optimalizált 
konstrukciók nyújtottak mindenki 
számára látványos küzdelmeket. A 
BME „Műszakik Franchise” minden 
tagja köszöni a nézőknek a folyama-
tos támogatást, a szervezőknek, a 
szponzoroknak és minden verseny-
zőnek pedig azt, hogy mindig új tar-
talommal töltik fel ezt a színvonalas 

versenyt!

Fekete Dávid 
Műszakik Kvadóc Team 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A Műszakik Pneumobil csapattal az idei évre új járművet épí-
tettünk. A konstrukció érdekessége, hogy mi mindkét hátsó ke-
reket hajtjuk, és ezek egymástól függetlenül rugózottak, amivel 
jobb úttartást érhetünk el. Körülbelül 2015. október elejére kör-
vonalazódott, hogy mit is szeretnénk tervezni, építeni. Ezután a 
csapattagok között szétosztottuk a feladatokat, nagyobb egysé-
gekre bontva. Külön egységet képezett az elektronika, a motor, 
a felfüggesztés, a váz és a pneumatika. Szerencsére elég sok 
terméktámogatást kaptunk, illetve az előző évekből megma-
radt MVM Energiafutamon nyert pénzdíjakból finanszíroztuk a 
maradék kiadásokat.

Bihari János 
felkészítő tanár, Miskolci Egyetem

Minden versenyen rengeteg tehetséges csapat vesz részt. En-
nek köszönhető, hogy az ember felkészítő tanárként sem ülhet 
a babérjain, mert állandó a fejlesztési igény. A hallgatókban is 
tudatosítani kell, hogy soha nem elég csak a problémákat javí-
tani. Idén különösen tetszett, hogy olyan országok hallgatóinak 
munkájába is betekintést nyerhettem, amelyek műszaki felső-
oktatásáról alig valamit, vagy éppen semmit sem tudtam ed-
dig. A Pneumobilt továbbra is az egyik leghasznosabb, műszaki 

szakokon tanuló hallgatóknak kiírt versenynek tartom. 

Jilling Tamás
Jok-Air, Kecskeméti Főiskola

Csapatunk a 2016-os Pneumobil versenyre egy újépítésű jár-
művel készült. A korábbi hibákat javítottuk, és rengeteg új 
fejlesztést vittünk véghez. Az idén sikerült még a versenytár-
sainkat is meglepnünk jó szereplésünkkel. Csapatunk minden 
egyes tagjának ezúttal is szeretném megköszöni elhívatott-
ságát és kemény munkáját.  Külön kiemelném pilótánkat, aki 
férfiakat megszégyenítő bátorsággal vezette Pneumobilunkat.  

Szőnyi Szabolcs
dAIRp, Miskolci Egyetem 

Minden év május elejét óriási izgalommal várjuk, hogy újra 
együtt lehessünk az egri Érsekkertben.  A versenyt megelőző 
felkészülés a tanszéki műhelyben a többi miskolci csapattal 
mindig remek hangulatban telik kemény munka mellett, ami-
nek gyümölcsét az egri versenyen élvezzük ki. Ez a verseny 
minden évben szakmailag és a kikapcsolódás miatt is fontos 
számunkra. Természetesen nagy ilyenkor a nyomás és a fe-
szültség, fáradtak is vagyunk, de remek érzés a verseny része-
sének lenni.



Kategória Helyezés Csapat Egyetem

Az AVENTICS legjobb 
Pneumobilja

fődíj
Műszakik 
Kanóc Team

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

Konstrukció eredetisége

1. Technics 2 Estonian University Of Life Sciences

2. Technics 1 Estonian University Of Life Sciences

3.
Műszakik 
Kvadóc Team

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

Távolsági futam

1.
Műszakik 
Kanóc Team

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

2. Pollroth Pécsi Tudományegyetem

3. Jok-Air Kecskeméti Főiskola

Ügyességi futam

1.
Műszakik 
Kanóc Team

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

2. Jok-Air Kecskeméti Főiskola

3.
Műszakik 
Kvadóc Team

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

Gyorsulási futam

1. DE - PuffAIR Debreceni Egyetem, Műszaki Kar

2.
Műszakik 
Kanóc Team

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

3.
Pepp-Air Team 
Szeged

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar

Project management 1. Airrari Szeged Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar

SENIOR 1.
Műszakik 
Popóc Team

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

TELEMETRIA 1.
Műszakik 
Kanóc Team

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

Legötletesebb konstrukció különdíj
Pepp-Air Team 
Szeged

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar

Leginnovatívabb csapat különdíj Jok-Air Kecskeméti Főiskola

Leggyorsabb jármű különdíj
Műszakik 
Kanóc Team

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

Legjobb futómű különdíj
Műszakik 
Kvadóc Team

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

Legszebb karosszéria különdíj DE - PuffAIR Debreceni Egyetem, Műszaki Kar
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eredmények

Pneumobil 2016 - eredmények

Műszakik Kanóc Team
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem
Az AVENTICS legjobb Pneumobilja

Pepp-Air Team Szeged
Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar
A Legötletesebb konstrukció

Jok-Air, Kecskeméti Főiskola
A Leginnovatívabb csapat
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A csAPAtok

Három és négy keréken
Szembetűnő változás a 2016-os mezőnyben, hogy terjed a lovagló póz. 
Egyre több pneumobilt vezetnek a versenyzők nyeregben ülős vagy tér-
delő pozícióban, amelynek előnye, hogy a testsúlyuk áthelyezésével a 
kanyarokban hatékonyabban irányíthatják a járművüket. 2016-ban to-
vább szigorodtak a biztonsági előírások, amelyek betartása a verseny-
engedély megadásának egyik alapfeltétele. Kiemelt szerepet kapott a 
kormányművek stabilitása, illetve a kétkörös fékrendszer kiépítése. 

3 Pepp-Air Team Szeged
Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar

7 Airmeks
Miskolci Egyetem

11 Lezs-Air
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és 

Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

16 AcélBrigád
Kecskeméti Főiskola

20 SzakembAIRek
Pannon Egyetem Zalaegerszeg

4 Airrari Szeged
Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar

8 Műszakik Popóc Team
Budapesti Műszaki és  

Gazdaságtudományi Egyetem

13 Műszakik Kanóc Team
 Budapesti Műszaki és  

Gazdaságtudományi Egyetem

17 DE - PuffAIR
Debreceni Egyetem, Műszaki Kar

21 Technics 2
Estonian University of Life Sciences

1 dAIRp
Miskolci Egyetem

2 Kakukktojás
Budapesti Műszaki és  

Gazdaságtudományi Egyetem

5 Mechatronix
Bialystok University of Technology

6 Jok-Air
Kecskeméti Főiskola

9 Műszakik Kvadóc Team
Budapesti Műszaki és  

Gazdaságtudományi Egyetem

10 Pepp-Air Senior
Szegedi Tudományegyetem Mérnöki kar

14 Blowfish
Brno University of Technology,  

Faculty of Mechanical Engineering

15 PIKIOT
Silesian University of Technology

18 Villám
Kecskeméti Főiskola - Gépipari és  
Automatizálási Műszaki Főiskola

24 Metálmobil
Universitatea Petru Maior

19 AirTECH
University of Oradea

25 Airplay
Sapientia Erdélyi Magyar  

Tudományegyetem
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A csAPAtok

31 Technics 1
Estonian University of Life Sciences

35 Löködönc
Budapesti Műszaki és  

Gazdaságtudományi Egyetem

39 Torpedo
Gdańsk University of Technlonogy

43 KBM Polska
Military University of Technology

47 WhirlWind
Brno University of Technology,  

Faculty of Mechanical Engineering

50 KNKP PG
Politechnika Gdańska

32 RTU AUTO
Riga Technical University

36 PG Power
Gdańsk University of Technology

40 MEkk MestAIR
Miskolci Egyetem

44 Belle-Air
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és 

Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

48 TechAirGo
Sapientia Erdélyi Magyar  

Tudományegyetem

53 Pneumo Auto TF
Latvia University of Agriculture

26 MTRMobil
Technical University of Cluj-Napoca

27 TrueAir
University Vasile Alecsandri Bacau

29 SOIMII
Vasile Alecsandri, University of Bacau

30 4Go Team
Sapientia EMTE - Marosvásárhely

33 DE - Főnix pneumobil
Debreceni Egyetem Műszaki Kar

34 Technics 3
Estonian University of Life and Sciences

37 Pannon Pressure
Pannon Egyetem

38 UPM AirTech
Universitatea Petru Maior

41 UPM-TCM
Universitatea Petru Maior

45 BSTM
Miskolci Egyetem

42 Hydro+ Senior
Politechnika Wrocławska

46 Pollroth
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és 

Informatikai Kar
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Az exPo-nAP + HAllgAtói PrezentÁciók

Az idei év nagy újítása volt az eddig 
másfél napos rendezvény három-
napossá bővítése. Így több idő jutott 
a versenygépek zsűrizésére és rajten-
gedélyének kiadására – hiszen erről 
szólt az egész csütörtök -, valamint új 
elemekkel bővült a programsorozat. 

A Hotel Egerben, magyar és angol nyelvű 
szekciókban lebonyolított pénteki konfe-
rencián prezentációkat tartottak a csapa-
tok. Szervezett keretek között, szakmai 
zsűri és a résztvevőkből álló közönség 
előtt mutatták be a pneumobil-projektjük 
szervezeti kereteinek kialakítását, felépíté-
sét, lebonyolítását.  
A párhuzamosan futó Mini Expón a rende-
ző AVENTICS mellett a versenybe támoga-
tóként bekapcsolódó vállalatok mutatták 
be tevékenységi körüket, termékeiket, nem 
titkoltan azzal a céllal is, hogy felkeltsék a 
felsőoktatási hallgatók érdeklődését az ál-
taluk kínált pozíciók és karrierlehetőségek 
iránt. Jelen voltak: a Robert Bosch Auto-
motive Steering Kft., a Bosch Rexroth Kft., 
a ZF Hungária Kft., a FAG Magyarország 
Ipari Kft. Másnap a nagyközönségnek is 
bemutatkoztak a kiállítói utcában, érdekes 
játékokkal, apró ajándékokkal kedveskedve 
az érdeklődőknek.  Képviselőik részt vettek 
a szombat délután megrendezett, nagy ér-
deklődéssel kísért VIP betétfutamban is.

mini-expo, maximális érdeklődéssel



magazin 2016

9

VersenylÁz

Versenyláz
már a sportcsarnokban is vibrál csü-
törtökön a levegő, pedig hol van 
még a szombati verseny… zajlik a 
szigorú gépátvétel, szinte minden 
pneumobilon fúrnak-faragnak még a 
szerelők, laptopokkal hangolják a ve-
zérléseket, gyorskötözőkkel rögzítik 
a tekergő csöveket és vezetékeket. 

Nagy a jövés-menés a küzdőtéren: a részt-
vevők alaposan megszemlélik a verseny-
gépeket, könnyen lehet, hogy az idei friss 
és sikeres újítások más járműveken is fel-
tűnnek majd jövőre, a tizedik Pneumobil 
Versenyen. A péntek délután a parádé, az 
ünneplés ideje, hétágra süt a Nap a Dobó 
téren, nézelődők gyűrűje veszi körül a felvo-

nuló járműveket. Az estébe nyúló 
kvalifikációs futam vi-
szont már a versenyzés 

része: egyrészt ekkor 
lehet először kipró-

bálni zárt, bizto-
s í to t t 

pályán a járműveket, másrészt az eredmé-
nyek meghatározzák a másnapi indulási 
sorrendet. 
Szombaton színes tömeg sétál a verseny-
pálya és a népszerű kiegészítő programok 
helyszínei között, miközben a pályán ren-
dületlenül köröznek a pneumobilok. A nap 
folyamán új sebességi rekord születik: a 
legfürgébb léghajtány 51,07 km/órás se-
bességre gyorsul – ami az első, 2008-as 
versenyen elért csúcssebesség duplája. 
Rutinos rókák és önbizalommal teli újon-
cok harcolnak az idővel és a távolsággal, 
a maximumot hozzák ki saját építésű ver-
senygépeikből.
Este hat órakor ért véget a nagyszabá-
sú díjkiosztó, ami után mindenki elindult 
haza – ki a szomszédos Miskolcra, ki a 

messzi Litvániába. Vasárnap 
a rendezők kicsit rápi-

hentek. Hétfőn meg-
kezdték a X. jubi-

leumi Pneumobil 
Verseny szerve-
zését. 
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PArtnerVélemények 

támogatói értékelések

Stokkerné 
Csanády Veronika 
HR vezető, ZF Hungária Kft.:
Idén is örömmel támogattuk az 
AVENTICS Hungary Kft. különleges 

versenyét, amely remek alkalmat teremt a mérnökhallga-
tók számára a szakmai tudásuk és szervezőkészségük fej-
lesztésére. A Műszakik csapatát nemcsak anyagiakkal, de a 
szerszámüzemünkben megmunkált speciális alkatrészekkel 
is segítettük. Fontos és sikeres újításnak tartom a csapatpre-
zentációk bevezetését és a Mini-Expo megszervezését. Kol-
légáim és én nagy örömmel tapasztaltuk, hogy milyen sokan 
érdeklődtek standunknál a ZFH tevékenysége, az álláshelyek 
és a karrierlehetőségek iránt. Ugyancsak élénk volt a ver-
senyre kilátogatók érdeklődése is a nyilvános standunknál. A 
szervezők munkája minden elismerést megérdemel, mi, HR-
esek tudjuk, hogy ilyen sok embert mozgatni párhuzamosan 
futó programokon nagy feladat, amit a profik és az önkénte-

sek egyaránt sikeresen oldottak meg!

Medgyesy Ákos 
folyamatmérnök, 

Robert Bosch Automotive Steering Kft.

Számomra a VIP futam a legkedvesebb emlék! Összesen 2 
kör állt rendelkezésemre, hogy a visszafordítóval nehezített 
pályán a Pepp-Air Senior csapat kis háromkerekűjét letesztelhessem. Az első kör 
visszafordító kanyarjában sajnos a féket kitapostam a foglalatából, és onnantól kezd-
ve féktelen lett a futam, így a 2 körből csak egy lett, mivel ki kellett állnom a bokszba. 
Mindazonáltal eszméletlenül élveztem az egészet! Számomra lenyűgöző, hogy egy 
palack sűrített levegőből milyen erőt, milyen nyomatékot tudnak kipréselni az indu-
lók! Rögtön mosolyra görbült a szám sarka, amint felvillant a startlámpa a rajtvonal-
nál, és rátaposhattam a gázpedálra...

Kielkopf Erzsébet 
személyügyi vezető,  

FAG Magyarország Ipari Kft.:

Az FAG Magyarország Ipari Kft. másodszor képviseltette ma-
gát a Pneumobil versenyen. Az Aventics ismét magasra tette a lécet: egy színvonalas, 
profin megszervezett, nemzetközileg is elismerésre méltó rendezvénynek lehettünk 
részesei. A tavalyi évhez képest újdonság volt a MiniExpo, amin szintén nagy örömmel 
vettünk részt. A Debreceni Egyetem Műszaki Karával ápolt szoros kapcsolataink mi-
att ráadásul kétszeresen is érintettek voltunk a versenyben: két debreceni pneumobil 
is indult, ráadásul mindkettőben voltak FAG-os munkatársaink. Nagy izgalommal 
várjuk a 2017-es jubileumi versenyt!

2015 óta lehetőséget biztosítunk 
arra, hogy cégek, vállalkozások is 
támogathassák a Pneumobil Ver-
senyt, illetve az általuk kiválasztott 
csapatot vagy csapatokat. cserébe 
megjelenést biztosítunk számukra a 
versenyen, illetve a hozzá kapcsoló-
dó kísérő rendezvényeken. Így látták 
ők a rendezvényt:
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JutAlomút

dízelmotorok bűvöletében Ausztriában
A 2016-os tanulmányút ismét sok 
szakmai és kulturális élményt nyúj-
tott a verseny győztes csapatai 
számára. ezúttal Felső-Ausztria tar-
tományba utaztunk, ahol a steyr trak-
torgyárát, a BmW dízelmotor gyárát 
és még néhány kulturális és kulináris 
helyet látogattunk meg.

A túrára busszal indult a csapat Egerből 
a sógorokhoz június 29-én, szerdán reg-
gel. A picit több mint 8 órás út kezdeti 
hangulatáról a DE-PuffAir csapata 
gondoskodott, majd Budapesten 
csatlakozott a Jok-Air csapata 
és a már rutinos „tanulmány-
utazó” Műszakik Kanóc Team 
is. Pont ebédidőre érkezett 
meg a csapat Linz városába, 
ahol egy sörkertben lakott jól 
a társaság. Ezt követte az Ars 
Electronica Center meglátoga-
tása, ahol 8k-ás felbontásban és 
3D-ben csodálhattuk meg a Nap-
rendszer valamint az emberiség és 
technológia kapcsolatát. A nap további ré-
szében mindenki szabadon csavaroghatott 
a városban, hogy az otthoniak számára vá-
sároljon apró ajándékokat. Estére St. Valen-
tinba utaztunk, hogy a szállást elfoglaljuk.
A csütörtöki napot St. Valentinban, a Steyr 
traktorgyárban kezdtük meg, ahol a trak-
torok szívének számító motor összesze-
relésétől a kész mezőgazdasági eszköz 
próbaüzeméig mindent bemutattak. Tízper-
cenként készül el egy munkagép vevői ren-
delések alapján, így nem készül két egyfor-
ma traktor a gyárban. Minden vevői kérést 
teljesítenek, így azt is, ha valaki rózsaszínű 
munkagépet szeretne vásárolni.
A napot Steyr városában, a BMW dízelmo-

tor gyárában 
f o l y t a t t u k , 
ahol műsza-

konként 1100 
darab négy- és 

hathengeres mo-
torblokkot szerelnek 

össze, éves szinten pedig 
közel 1 millió darabot gyártanak. A csapat 
kései ebédre érkezett a városközpontba, 
ahol szintén jutott idő felfedezni a folyókkal 
szabdalt kis települést. 

Utolsó napra könnyed pihenésnek a Melki 
Apátság meglátogatása maradt. Megcso-
dáltunk 800 éves könyveket az apátság 
könyvtárában, és 600 éves pihenő szenteket 
a templomban, ahol sokan kiélvezték a hűs 
levegőt, mert odakint tombolt a forróság. 
Mások a templomkert árnyékában pihentek 
és elmélkedtek egy kicsit. A kis csapat fá-
radtan, de lelkileg feltöltődve, új informáci-
ókkal és élményekkel gazdagodva érkezett 
vissza magyarhonba.

Varga Mihály 
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Kiadja az AVENTICS Hungary Kft.
Felelős kiadó: Gödri István
Szerkesztő: Kerékgyártó Ildikó
Újságíró: Koncz János

Aventics Hungary Kft.
3300 Eger, Bánki Donát u. 3. 
www.pneumobil.hu
www.facebook.com/Pneumobilimpresszum

Komplex projekt a pneumobil-építés
Kállai Erzsébet a Kecskeméti Főiskola 
kommunikációs referense elmondta, ezek 
a versenyek nem csupán a járműépítés-
ről szólnak, hanem komplex projektek. A 
főiskola biztosítja a versenyzők számára 
a hallgatói műhelyt, és ha kell, szakmai 
segítséget nyújt, ezen túl pedig a hallga-
tóknak kell megtervezni, megépíteni a 
járműveket, menedzselni a csapatokat, a 
logisztikát megszervezni, a csapatok kom-
munikációját végezni, támogatókat sze-
rezni (hogy a tervtől a megvalósuláson át, 
a versenyig mindenre legyen pénz). Éppen 
ezért vegyesek a csapatok: járműmér-
nök, gépészmérnök, mérnök informatikus, 
műszaki menedzser vesz részt a projek-
tekben, így kiváló gyakorlatot biztosít a 
hallgatók számára, minden szakterületen. 
Kecskemétet és a Kecskeméti Főiskolát 

három csapat képviseli a 
2016-os versenyen: a Vil-
lám, a Jok-Air és az Acél-
brigád. 
www.hiros.hu

Nem maradtak el a drámák sem
- Nagyon élveztem a futamokat, jó ellenfe-
lek voltak, kihozták belőlem is a maximumot. 
Érdekes, hogy egyébként nem szeretek szá-
guldozni, vezetni is ritkán szoktam – mondta 
a Jok-Air csapat pilótája, Nagy Nóra, akire 
egyébként a csapat az egész járgányt szabta. 
- A srácok kicsit nagy darabok, s mivel számít 
a pilóta súlya, ezért választottak engem. Ta-
valy is voltunk itt, akkor másik járművel. Első 
csapatként jól teljesítettünk, de nem fértünk 
föl a dobogóra, akkor a gyorsulásin ehhez pár 
század hiányzott csak. A tavalyi tapasztalatok 
alapján új gépet építettünk, s ez meghozta a 
gyümölcsét – mesélte Nagy Nóra.
A legeredetibb konstrukció díja az észtorszá-
gi Technics 2 csapatáé lett, a verseny fődíját a 
Műszakik Kanóc Team nyerte el.
- Ez a gép a tavalyi versenyre készült, akkor 
nagyon sokat teszteltük, elég jól sikerült, bár 
akkor leesett a lánc az ügyességi futamon, s 
nem tudtunk végigmenni, ezt idén kijavítottuk. 
Tulajdonképpen a kopó alkatrészeket cseréltük 
és a futóművet szélesítettük, pár kört mentünk 
vele, ennyi volt a felkészülés. A csapattagok 
nagy része dolgozik, ketten be is fejeztük az 
egyetemet, csak hétvégenként, délutánonként 

mentünk be az egyetemre a pneumobil miatt 
– mondta Ihász Dániel, a győztes Műszakik 
Kanóc Team tagja, aki már Vecsésen, egy au-
tomatizálás-technikával foglalkozó kis cégnél 

dolgozik, köszönhetően annak 
a tudásnak, amit a jármű épí-
tése és tesztelése közben ő és 
társai magukra szedtek. 
www.heol.hu

Megduplázták a sebességet
- Érdekes megfigyelni, hogy mennyit fejlődtek 
a járművek az elmúlt kilenc év során: amíg 
a hajtóanyag változatlan, a gépek megdup-
lázták a megtehető távolságot és a végse-
bességet is. Ez azt mutatja, hogy megfelelő 
technológiával, óriási hatékonyságnövelésre 
lehetünk képesek a sűrített levegő használa-
tában - mondta el Varga Mihály, a IX. Nemzet-
közi Aventics Pneumobil Verseny főszervezője 
az eredményhirdetést követően. - A gyakorlati 
programnak az élményen túl munkaerő piaci 
tekintetben is komoly jelentősége van: ta-

pasztalataink alapján ugyanis 
a résztvevő hallgatók nagy 
százalékát felkarolják az ipari 
gyártó cégek - tette hozzá.
www.autopro.hu

rólunk írták

először a volán mögött

A VIP-futam évek óta a legnépszerűbb be-
tétprogram a Pneumobil Versenyen: mi 
tagadás, szórakoztató nézni, ahogyan válla-
latigazgatók, népszerű sztárok küzdenek a 
pneumobilokkal – amiket a legtöbben akkor 
vezetnek először, és ráadásul rögtön küzdő 
üzemmódban. Nem csoda, hogy megfigyel-
hető némi aggodalom azon csapatok tag-
jainál, amelyek az elszánt VIP-versenyzők 
rendelkezésére bocsátják versenygépeiket… 

A házigazdákat az idén Gödri István ügyvezető 
igazgató képviselte a volán mögött, a partner-
cég Bosch Rexroth-ot Ács István ügyvezető 
igazgató. A támogató vállalatok többek között 
Kielkopf Erzsébetet (FAG Magyarország), Hor-
váth Zoltánt és Kalocsay Gábort (Jungheinrich 
Hungária), Medgyesy Ákost (Bosch Automoti-
ve Steering) küldték pályára. A médiát Borsi 
Dávid, a Smart PR vezetője, valamint Szujó 
Zoltán és Istenes László műsorvezetők kép-
viselték. A 2016-os VIP futamot végül Horváth 
Zoltán, a Jungheinrich Hungária Kft. ügyveze-
tő igazgatója nyerte, lendületes, magabiztos 
versenyzéssel, 58,7 másodperces idővel.

pneumobil


