
 

 

 

2011. április 28. 

Sajtóközlemény 

Bosch Rexroth AG, Vállalati kommunikáció 
97814 Lohr am Main, Németország, www.boschrexroth.com 

Sajtókapcsolat: 

Ficzere Ferenc 

Regionális kommunikációs igazgató 

Tel.: +36 1 431 36 72 

E-mail: ferenc.ficzere@hu.bosch.com 

 

Egyre sűrűbb a levegő Egerben 
Vajon hogyan lehet eljutni léghajtással a VOLT Fesztiválra? 

 

� 36 csapat, nemzetközi mezőny 
� Drive & Control: a mérnöki kreativitás kibontakozásának garanciája 
� Vajon melyik egyetemről érkezik a legtöbb szurkoló? 
� Fergeteges programok a versenyfutamok mellett  
 

 
Első állomásán a Pneumobil TV on Tour 

 

Gyalogkakukk, Lezs-Air, Puffogók, Széllovagok, Ladybugs, hogy csak 

néhányat említsünk a 2011. május 6-7-én, immár negyedik alkalommal 

megrendezésre kerülő Pneumobil futamon induló 36 csapat közül. Az 

esemény különlegessége, hogy ezúttal nemcsak a versenyzők 

reménykedhetnek a győzelemben, de a lelkes szurkolókat is értékes 

nyeremények várják. Persze májusban egy egri hétvége már 

önmagában is ajándék. 

 

Az egri Bosch Rexroth Pneumatika Kft., valamint a budapesti Bosch Rexroth 
Kft. negyedik alkalommal hirdetett versenyt felsőoktatási intézmények 
hallgatóinak. A feladat első hallásra egyszerű: sűrített levegővel hajtott 
járgányok tervezése és építése.  

Tamás Endre, a verseny főszervezője kérdésünkre elmondta: „A nevezőknek 
a Rexroth bocsátja rendelkezésre a meghajtáshoz szükséges pneumatikus 
vezérlő és meghajtó elemeket, amelyeket egy katalógusból - bizonyos 
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megkötések alapján - a diákok maguk válogatnak össze. Hogy mégsem 
csupán hétköznapi barkácsolásról van szó, mi sem bizonyítja jobban, hogy az 
egyetemi csapatok már jó fél éve készülnek a megmérettetésre, a teameket 
csapatvezető tanárok irányítják, és lelkes rajongótábor is szerveződött már 
köréjük.” 

Az elkészített „léghajtányok” idén is több versenyszámban mérik össze 
teljesítményüket: a megtett legnagyobb távolság, az ügyességi és a 
gyorsulási kategóriákban. A legfontosabb értékelési szempont a megoldás 
műszaki eredetisége és a kivitelezés technikai színvonala. 

„A Bosch Rexroth Drive & Control cégfilozófiája a jelek szerint a tehetség és 
a mérnöki kreativitás kibontakoztatásának garanciája. Érdekes megfigyelni, 
hogy egy jó vállalati szlogen mennyire széles értelemben alkalmazható, és 
milyen mélyen átszövi a vállalkozó kedvű hallgatók gondolkodását és 
tevékenységét. A versenyen induló fiatalok igazi „Driverek”. Olyan 
mérnökhallgatók, akik fiatal koruk ellenére, vagy éppen azért, minden új 
feladatra egyfajta ’éhséggel’ és rugalmassággal tekintenek, amely magával 
ragadja környezetüket is. S ebbe beleértem ügyfeleinket is, akiket úgyszintén 
mozgásba hoz, továbbgondolkodásra késztet ez az innovatív szemlélet. Így, 
közösen keresünk újabb és újabb, hatékonyabb, energiatakarékosabb 
megoldásokat.” – nyilatkozott Ács István, a Bosch Rexroth Kft. ügyvezető 
igazgatója. 

Egy mindenkiért, mindenki egyért – szurkolói játék  

Mint minden versenyen, természetesen most is kiemelt szerepet játszanak a 
szurkolók. A rajongótábor toborzására az elmúlt napokban országjáró turnéra 
indult a Pneumobil TV mini-stábja, hogy a versenyző csapatokkal készített 
interjúk mellett minél több szurkolót hívjanak meg az egri versenyre. Érdemes 
őket megkeresni a műszaki karok közelében, hiszen a versenyt népszerűsítő 
szórólapokkal játékra invitálják mindazokat, akik szeretnének belépőt nyerni 
az idei VOLT Fesztiválra. A Facebook Pneumobil oldalára feltöltött videó-
interjúkra is szavazhatnak majd a rajongók: ehhez nem kell mást tenniük, 
mint like-olni azt a csapatot, mely szerintük a legesélyesebb a győzelemre. A 
verseny napján Egerben 20 darab VOLT belépő, 10 darab értékes egri 
borcsomag és fődíjként egy 2 fős egri wellness hétvége is gazdára talál 
majd. 

További információ: www.pneumobil.hu vagy www.facebook.com/Pneumobil 
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A Bosch Rexroth AG, a világ vezető hajtás- és vezérléstechnikai 
specialistája. A Rexroth márkanév alatt több mint 500.000 ügyfelünk számára 
kínálunk vevőspecifikus megoldásokat a gépek és berendezések 
hajtástechnikája, vezérlése illetve mozgatása területén. A Bosch Rexroth 
partner az ipari alkalmazások, a gyártásautomatizálás, a mobil alkalmazások 
és a megújuló energia-felhasználás számára. The Drive & Control Company-
ként, a Bosch Rexroth világszerte több mint 80 országban fejleszt, gyárt 
valamint értékesít elemeket és rendszereket. A Bosch Rexroth AG, a Bosch 
Csoport tagjaként, 2009-ben 34.200 munkatársa közreműködésével mintegy 
4,1 milliárd Euro forgalmat ért el. 

További információ: www.boschrexroth.hu  

 


