
XI. Nemzetközi AVENTICS Pneumobil Verseny 2018 
Versenykiírás és szabályzati újdonságok 
 
Az Aventics Hungary Kft. tizenegyedik alkalommal hirdet versenyt a sűrített levegőhajtású 
pneumobilok számára. A XI. Nemzetközi AVENTICS Pneumobil Verseny 2018 pneumatikus 
hajtással rendelkező járművek tervezésére és kivitelezésére ad lehetőséget a felsőoktatási 
intézmények hallgatóinak egy átfogó projekt keretében. A jövő év május 10-12 között az egri 
Érsekkertben megrendezendő megmérettetés számos új lehetőséget és néhány kötelező 
érvényű szabályzati módosítást is tartogat, melyekről alábbi összefoglalónkban olvashattok. 
 

1. Díjazás: Az „AVENTICS Legjobb Pneumobilja 2018” díj nyertesét a Normál kategória 
első helyezettjei közül választja ki a szakmai zsűri. A kategóriában a műszaki 
értékelés, a hosszútávú-, az ügyességi- és a gyorsulási futamok 1-3. helyezett csapatai 
oklevelet, serleget kapnak és pénzjutalomban is részesülnek: Kategória 1. helyezett - 
300.000 HUF, Kategória 2. helyezett - 200.000 HUF, Kategória 3. helyezett 100.000 
HUF. A „Projektmenedzsment” területen legjobb eredményt elérő csapat és a legjobb 
„Senior” csapat különdíjban részesül. Az „AVENTICS Legjobb Pneumobilja 2018” díj 
pénzjutalma pedig: 1.000.000 HUF 

 
2. 4 fős csapatok 12 fős kerettel: A versenyre maximum 12 fős egyetemi és főiskolai 

csapatok nevezhetnek (intézményenként és kategóriánként legfeljebb három) a 
Normál kategóriában. A nevezőket 4 fős „versenyző team”-ek képviselik, akiknek a 
PneuReg-en meghatározott szállás és étkezési költségeit a szervezők finanszírozzák. A 
további csapattagok a „motorhome”-okban tartózkodva segíthetik társaikat a verseny 
alatt, az ő ellátásuk önköltséges. Ezzel segíteni szeretnénk, hogy a csapatok az alsóbb 
éves hallgatókat is bevonhassák a munkába, így biztosítva az utánpótlást. A 12 főn 
belül a „versenyző team” tagjai 2018. április 15-ig felcserélhetők. 

 
3. Járművek jellege: Biztonsági okokból a 2018. évi versenytől quad jellegű (ráülős 

kialakítású) járművek nem indulhatnak a versenyen. A 2017. évi versenyszabályokkal 
ellentétben, idén már azok a quad-típusú járművek sem versenyezhetnek, amelyeket 
a korábbi években építettek, és amelyekkel az előző futamokon még senior 
kategóriában neveztek. Az autó jellegű járművek továbbra is mindkét kategória 
csapatainak megengedettek. 

 
4. Vázszerkezet és biztonság: A pneumobiloknak olyan utastérrel kell rendelkezniük, 

amely megvédi a vezetőt az esetleges sérülésektől a jármű felborulásakor. Az 
utastérre a következő szabályok vonatkoznak: minimum 6 támasszal ellátott 
bukókeretek engedélyezettek. Az oldalmerevítőnek vállmagasságban kell lennie, a 
kormánykerék középpontja pedig nem kerülhet e fölé. Minden felszerelés, ami az 
irányításhoz szükséges - különösen a biztonsági felszerelések - a vezető által könnyen 
hozzáférhető legyen! Az ülésnek 4 pontos biztonság övvel kell rendelkeznie, a 
vezetőnek pedig 15 másodperc alatt ki kell tudni szállni a járműből és áramtalanítani, 
valamint légteleníteni kell azt. A kiindulási helyzet: bekapcsolt biztonsági öv és sisak 
viselése. 

 



5. Határidők: Bővült az időtervben meghatározott mérföldkövek száma. Az építés során 
igazolni kell az egyes projekt fázisok megvalósítását a zsűri felé. A dokumentáció 
beadásától az összes mérföldkövet igazolni kell az önerőből mozgásképes 
pneumobilig. Az elkészült jármű vázszerkezetének a bemutatása kötelező, amelyik 
csapat ezt elmulasztja, nem vehet részt a versenyen. Az elkészült jármű 
vázszerkezetének a bemutatási határideje (fotó vagy videó formájában): 2018. 
február 28. 
 

6. Elektronikus vezérlés: Az AVENTICS legmodernebb ipari elvárásoknak is megfelelő 
pneumatika elemeinek biztosítása mellett, cégünk folyamatosan törekszik arra, hogy 
a pneumatika legfejlettebb vezérléstechnikai megoldásai is elérhetőek legyenek a 
Pneumobil Versenyen induló csapatok számára. Ez évtől már a Bosch Rexroth Kft. 
programozható vezérléstechnikai és telemetriai eszközei mellett, a National 
Instruments vezérléstechnikai megoldásainak felhasználására is van lehetősége a 
hallgatóknak. 
 
A National Instruments a Pneumobil Verseny keretében kiegészítő versenyszámot 
hirdet azoknak a csapatoknak, akik a legjobb, NI technológia által vezérelt járművet 
építik meg. A versenyszámban induló csapatok közül az NI mérnökeiből álló zsűri 
választja ki azt az 5, legjobb rendszertervet benyújtó csapatot, akik megkapják az 
összes szükséges hardver és szoftver elemet járművük megépítéséhez. Ebben a 
versenyszámban a legjobb rendszert díjazzuk. 
 

7. Alkatrészek és beszállítás: A felhasználható alkatrészekből az AVENTICS Hungary Kft-
től rendeltek esetében az igényelt termékeket a PneuShop-ban kell megadni. A 
pneumatikus és elektronikus rajzokon a PneuShopban használt tételszámokat kell 
alkalmazni a könnyű azonosítás érdekében. A 2018-as versenyben résztvevő csapatok 
részére minden egyéb (pneumatikán kívüli) szükséges alkatrész beszállítását a BDI 
Hungary Kft. vállalja kiemelt engedménnyel és kedvező fizetési feltételekkel. 
Érdeklődés esetén a BDI ajánlatot küld és a megrendelési feltételeket is pontosítja. 

 
8. Műszaki módosítások: A rendelkezésre bocsájtott elemeket a csapatok a jármű 

hatékonyságának a növelése érdekében módosíthatják. A módosítási szándékot előre 
egyeztetni kell a versenyszervezőkkel. Az engedély nélküli módosítások kizárást 
vonnak maguk után. A módosítási szándékkal kapcsolatban Bolyki Ferenc, műszaki 
vezetőt kell megkeresni az alábbi elérhetőségen: ferenc.bolyki@aventics.com 
 

9. Videó a felkészülésről: Azok a csapatok, amelyek a versenyre történő 
felkészülésükről videót készítenek és beküldik, külön jutalom pontokat kapnak 
Projektmenedzsment kategóriában. A kapható maximális pontszám 5 pont, a videó 
beküldési határideje pedig: 2018. április 20. 
 

10. Fékrendszer ellenőrzése: A Pneumobil Versenyt megelőző műszaki ellenőrzés és 
gépátvételkor a zsűri tagjai megbizonyosodnak az előírásoknak megfelelő 
működésről. A vezető a járművel egy billenthető alaplapra áll, melyre 80-as 
szemcseméretű csiszolóvászon van rögzítve. Itt az üzemi fékeket működtetni kell, 
ezután pedig az alapot 20 fokban megemelik. A 20°-os lejtőszögnél a működtetett 
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üzemi fékek esetén a járműnek állva kell maradnia, vagy csak álló kerekekkel csúszhat 
meg. 
 
Rögzítőfék: A zsűri ellenőrzi, hogy a rögzítőfék/parkolófék az előírtaknak megfelelően 
működik-e. A 10°-os lejtőszögnél a működtetett rögzítő fék esetén a pneumobilnak 
állva kell maradnia. 

 
11. Motorhome: A csapatok számára a szervezők lehetőséget biztosítanak motorhome-

ok kialakítására, ahol fogadhatják nem versenyző csapattagjaikat, vendégeiket, 
szponzoraikat. Minden csapat a box-szal megegyező méretű területet igényelhet a 
boxutca külső részén a saját egység mögött. Az egy intézményről érkezett csapatok 
(az eddigi hagyományokat folytatva) egymás mellé kerülnek, így lehetőség van a 
területet összevonni. A motorhome-okból a boxok felé való beléptetésért a csapatok 
felelnek, a boxutca felé csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező csapattagok 
léphetnek be (versenyző: karszalag, passz, póló). 
 

12. Szabadedzés: Május 10-én a gépátvételen sikeresen átment csapatok részére a 
szervezők szabadedzést biztosítanak 14:00 és 19:00 között. A futam célja, hogy 
kipróbálhassátok járműveiteket és finomíthassátok a beállításokat. A szabadedzés 
indulási sorrendjét a rajtzónába való beérkezés határozza meg és a versenybírók 
jelzése alapján történik majd a rajtoltatás. Egyszerre 3-5 jármű lehet a pályán, időben 
eltolt indítással. Két, időmérés nélküli kört lehet megtenni a kijelölt pályán 
(kvalifikáció 1 pálya). A célvonalon történő áthaladás után egy rövidített levezető 
körön kell elhagyni majd a pályát a bírók jelzései alapján. Egy csapat több alkalommal 
is indulhat, de újra be kell sorolnia a rajtzónába. 

  



XI. International AVENTICS Pneumobile Competition 2018 
Announcement and updated rules 
 
Aventics Hungary Kft. announces competition for compressed air driven pneumobiles for the 
eleventh time.  XI. International AVENTICS Pneumobile Competition 2018 gives higher 
education students an opportunity to design and create vehicles with pneumatic drive in a 
broad project. Next year’s competition between the 10-12th of May at Érsekkert, Eger will 
bring new opportunities and new mandatory rule changes. The following parts will contain 
information about this. 
 

1. Prize: Winner of „Best Pneumobile of AVENTICS 2018” will be chosen by the jury – 
one team out of the winners of „normal” category. In Normal category the first three 
teams of the evaluation categories/races (technical evaluation, long-distance, arcade 
and acceleration races) 1-3 places will be awarded with diploma, cup and other 
prizes: Category 1. Place- 300.000 HUF, Category 2. Place – 200.000 HUF, Category 3. 
Place - 100.000 HUF. The best team in project management and the overall champion 
of „senior” category will receive special prizes.  Prize for the “Best Pneumobile of 
AVENTICS 2018” is 1.000.000 HUF 

 
2. Teams of 4 racers within a 12 people bracket: Teams of maximum 12 students of 

universities and colleges, (maximum 3 teams from the same institute by category) 

can enter the competition in normal category. The competitors are represented by 4 

people/team as “competitor teams”, whom accommodation and catering costs 

defined on PneuReg are paid by the organizer factory. Under the competition, further 

teams can help their competitor mates by being in the “motorhomes”, but their 

serving and other costs are not supported/provided. This way we would like to help 

younger students get involved in the work in order to insure the reinforcements. The 

“competitor team” members can be changed until 15th of April 2018 within the team 

of 12 students.  

 
3. Construction of the vehicle: Due to safety reasons, in 2018, Quad type vehicles 

(seated on top design) cannot participate in the competition. Against the 2017 rules, 

previously designed, built and raced quad type vehicles in senior category cannot 

participate this year’s competition either. “Car” type designed vehicles are accepted 

for teams in both category. 

 
4. Frame and safety: Vehicles should contain a cabin, that protects driver from injures 

in case of car rolling during accident. Cabin should follow these rules: minimum 6 

points type cage is allowed. The side brace must be in shoulder height, the center of 

the steering wheel cannot be above this height. All equipment needed for vehicle 

control, especially safety equipment, should be easily accessible by the driver. Drivers 

have to be able to leave the car under 15 seconds and they have to switch of the 

battery and deaerate the vehicle. Drivers have to wear seat belt and protection 

helmet at the starting point. 

 



5. Deadlines: Number of the milestones are expanded in the time schedule. During the 

building process, each project phases must be presented to the jury. From the time 

of handing in the documentation, each milestone must be proved until the moving 

pneumobile. Presentation of the finished vehicle’s frame is mandatory, teams 

missing the presentation cannot participate in the competition. Deadline for the 

Truss presentation of the prepared car with photo or video: 28th of February 2018 

 
6. Electronic control: AVENTICS provides pneumatic elements that can meet the 

modern industrial demands. Therefore our company tries to make available the most 

advanced control engineering solutions to teams participating at the Pneumobile 

Competition. From this year, Bosch Rexroth Kft. will provide programmable control 

engineering and telemetry equipment. This year, teams have the opportunity to use 

National Instrument’s control engineering solutions as well. 

National Instruments announce an additional event within the Pneumobile 
Competition for teams who build the best vehicle with NI equipped technology. The 
jury of NI will choose the 5 teams who provided the best system plan and provide 
them all the hardware, software required to build their vehicles. In this event, the 
best system is awarded. 
 

7. Parts and delivery: Aventics Hungary Kft. is supporting teams with elements needed 

to prepare vehicle for competition. Orders have to be made in the PneuShop. Batch 

numbers on the pneumatic and electric drawings in the PneuShop must be used in 

order to make identification easier. BDI handles the delivery of other (beside 

pneumatics) parts for the competition in 2018 with great discount and favorable 

terms of payment. In case of interest we send an offer and specify the order details. 

 
8. Technical modifications: The provided parts can be modified by the team in order to 

increase the vehicles efficiency. The intention of the modification must be foretold to 

the event organizers. Modifications made without permission result in 

disqualification. With modification intention Ferenc Bolyki technical manager can be 

contacted. E-mail: ferenc.bolyki@aventics.com 

 
9. Video about preparation: Teams who make video about their preparation and send 

it in, will get extra point in Project management category. Deadline for sending video: 

20th of April 2018. Maximum available points: 5 

 
10.  Brake check: Before the Pneumobile Competition, there will be a technical 

inspection where the jury will make sure everything is working properly. Driver with 

his vehicle have to stand on a tiltable motherboard. Under the vehicle wheels there is 

a glued emery cloth with 80 granule size. 

 
Service breaks have to be operating, then the motherboard has to be raised to 20°. In 
the case of operating service breaks at 20°, the car has to stay in standing position or 
it can only slip with standing wheels. 
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11. Motorhome: Organizers give the opportunity to the teams to build motorhomes 

where they can welcome their not competing family members, guests, sponsors. 

Every team can ask for an area which should be the same size as their box. This area 

takes place at the outside of the pit lane behind their own box. Teams from the same 

institution (following the tradition) will be placed next to each other, this way they 

have the opportunity to merge. Teams are responsible for the admission to the box 

from the motorhome. Only the authorized team members can go to the box 

(armband, pass and shirt). 

 
12. Free practice: On the 10th of May, teams who passed Scrutineering can participate in 

the free practice. Purpose of the practice: teams can test their vehicles and change 

setups. Procedure of the practice: Starting order depends on the arrival to the 

starting zone and it will start on the jury’s mark. 3-5 vehicles can be on the track at 

the same time with delayed start. 2 laps can be done on the marked track 

(qualification 1 track) and there is no recorder lap time. After crossing the finish line, 

teams must leave the track on a shortened in-lap based on the jury’s marks. One 

team can start many times, but they have to get in lane again in the start zone. 

 


