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A Bosch vállalatcsoport elkötelezett tagjaként a Rexroth kiemelt figyelmet fordít kezdeményezéseiben a környezettudatosságra, az

alternatív erőforrásokra, valamint az energiahatékonyság kérdésére. Ennek jegyében született meg néhány évvel ezelőtt a Rexroth 

Pneumobil verseny gondolata is. A kreatív és innovatív verseny keretében a diákoknak olyan sűrített levegővel hajtott járműveket kell 

tervezniük és kivitelezniük, amelyek később több kategóriában, futamban mérik össze tudásukat. A tervezés és az építés ideje alatt a 

hallgatók gyakorlati oldalról is megismerkedhetnek a pneumatikus, vagy más szóval sűrített levegős technológiával, valamint a Rexroth-

termékekkel. Ezen felül a program kitűnő lehetőséget nyújt a magyarországi Bosch Rexroth vállalatok és a hazai műszaki felsőoktatási 

intézmények együttműködésének szorosabbra fonására. Vevőmagazinunk idei különszámában csokorba foglaltuk a III. Nemzetközi 

Rexroth Pneumobil Verseny legizgalmasabb mozzanatait, eredményeit, érdekességeit. Az olvasáshoz kellemes időtöltést kívánunk!

Pneumobil különszám
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Ács István
ügyvezető igazgató, 

Bosch Rexroth Kft.:

- Látva a diákok és a taná-

rok lelkesedését, szív-

ügyünkké vált a Pneumobil 

verseny, és még nagyobb elkötelezettséggel 

dolgozunk a szervezésén. A koncepció sikeres-

ségét az is bizonyítja, hogy követőkre találtunk, 

mind a konszernen belül, mind a konkurenciá-

nál. Az egyetemek szempontjából azért hasznos 

a Pneumobil, mert támogatáshoz jutnak, újszerű 

módon oktathatják legjobb diákjaikat, és a tan-

anyagot is sokoldalúbbá tehetik. Három éve az 

egyetemi, főiskolai hallgatók még nem nagyon 

tudták, mivel is foglalkozik pontosan a Rexroth. 

A Pneumobil versenynek köszönhető nagyrészt, 

hogy felméréseink szerint ma már a műszaki hall-

gatók 70-80 százaléka ismeri a céget, és tisztában 

van a tevékenységével is. Friss fejlemény, hogy a 

Debreceni Egyetemen Mechatronikai Tanszék 

alapításán munkálkodnak. Mi pedig egy minő-

sítési eljárást alkottunk: a Pneumobil verseny 

minden résztvevője egy hivatalos Drive&Control 

Bizonyítványt kap, amit a szakmai önéletrajzához 

is mellékelhet. Az idei versenyt a Bosch Rexroth 

pneumatikai üzletágának nemzetközi értékesíté-

si igazgatója, Gerhardt Pfeifer úr is meglátogatta, 

és teljesen lenyűgözték a látottak. A verseny jövő-

jét én a folyamatos megújításában látom, jelenleg 

keressük annak a módját, hogyan emelhetnénk 

magasabb szintre a 2011. évi rendezvényt. 

Gödri István
általános ügyvezető 

igazgató, Bosch Rexroth 

Pneumatika Kft.:

- A tavalyi zárómegbeszé-

lésen felhívtam a figyel-

met arra, hogy az akkori 

teljesítmények már nem lesznek elegendők 

a 2010-es győzelemhez. És valóban: minden 

kategóriában javultak az eredmények, amit a 

csapatok szellemi teljesítménye és a műszaki 

innováció alapozott meg. A szervezésben és a 

lebonyolításban részt vevő egri-budapesti ön-

kéntes csapatunk az idén is lelkesen, precízen, 

szervezetten dolgozott, ezúton is szeretném 

nekik megköszönni az összehangolt munkáju-

kat, a kiemelkedő teljesítményüket. Nagy meg-

tiszteltetésnek tartom, hogy Eger városa immár 

második alkalommal biztosította a lehetőséget, 

hogy kellemes környezetben, az Érsekkertben 

rendezhessük meg a versenyt. A Pneumobil 

verseny egyik legnagyobb értékét abban látom, 

hogy a fiatalok figyelmét ráirányítja az alterna-

tív energiaforrások fontosságára, a bennük rejlő 

lehetőségekre. Az USA elnöke, Barack Obama 

is felhívta a figyelmet arra, hogy azok az orszá-

gok, amelyek energiaellátása más országoktól 

függ, a jövőben kiszolgáltatottá válhatnak. Az új 

mérnökgeneráció az alternatív források kiakná-

zásával sokat tehet majd azért, hogy Magyaror-

szág energiafüggése enyhüljön. 

Mátrai Géza
gazdasági ügyvezető 

igazgató, Bosch Rexroth 

Pneumatika Kft.:

- Valószínűleg a külső 

szemlélő is érzi, hogy ha-

talmas szervezőmunka 

áll a Pneumobil verseny mögött, ám fogalma se 

lehet ennek a valós méreteiről. Komoly szak-

emberek, a magyarországi Rexroth vállalatok 

elismert munkatársai áldozzák fel fél éven át a 

szabadidejüket a rendezvény előkészítésére, a 

versenykiírás kidolgozásától kezdve a diákok-

kal folytatott szakmai konzultációkon át a ver-

seny logisztikájának megszervezéséig. Majd 

jön a lebonyolítás két napja, amikor szinte meg-

állás nélkül dolgoznak, kisebb-nagyobb prob-

lémák ezreit oldva meg. A legfőbb jutalom eze-

kért az erőfeszítésekért annak a tudata, hogy 

a versenyben részt vevő diákok a tanárok be-

számolói szerint hatalmas változáson mennek 

át: szakmai érdeklődésük, tudásuk elmélyül, 

motivációjuk megnő, megtanulnak projektben 

gondolkodni és csapatban dolgozni. 

A 2010-es Pneumobil évad rendezői szemmel

Thomas E. Beyer

ÉRTÉKELÉSEK

– A pneumobilok versenye 
kitűnő példája a rohamos tech-
nológiai fejlődésnek, hiszen azt 
tapasztaljuk, hogy a hallgatók 
által fejlesztett léghajtányok 
már egy év leforgása alatt is 
fantasztikus fejlődésen men-
nek át. 
Ezekhez a tudományos fejlesz-
tésekhez és a technológiai 
fejlődéshez a hátteret csak 
egy olyan vállalat képes bizto-
sítani, mely innovációs erejét 
a továbbfejlesztett tudásból 
és a több mint 120 éves ipari 
tapasztalatból meríti. A hajtás- 
és vezérléstechnika területén a 
Rexroth azért egyedülálló, mert 
mindent egy kézből kínál. Nincs 
másik olyan vállalat, amelyik 
ennyi technológiát, tevékeny-
séget és szakértelmet ötvözne 
magába. A Bosch és leányvál-
lalatainak neve mára összeforrt 
az innovációval, a legmagasabb 
szintű technológiával, a környe-
zetvédelemmel és a társadalmi 
felelősségvállalással. Ezen a 
versenyen ezen kulcsszavak 
mindegyike megtestesül. 
Kívánom, hogy a Pneumobilon 
kiváló eredménnyel végző mér-
nökpalánták emlékezzenek 
a Rexroth és a Bosch nevére 
akkor is, amikor évek múltán 
talán a jövő autóját tervezik. 
Magunknak pedig azt kívánom, 
hogy a léghajtányok tervezése 
során kidolgozott új fejleszté-
seket a Bosch valamelyik ma-
gyarországi egységében hasz-
nálják majd.

ügyvezető igazgató,

Robert Bosch Kft.:
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Tamás Endre
főszervező, Bosch Rexroth Pneumatika Kft.

- A 2010-es verseny kiírásánál sokat egyeztet-
tünk  a pneumobilok műszaki teljesítményének 
növelési lehetőségeiről és azokról a határérté-
kekről, amelyek még garantálják a versenypá-

lyáinkon a biztonságot. Számomra megnyugvást jelentett, hogy a 
sebesség 30 %-os növekedésével együtt sikerült a versenyzőknek a 
járművek stabilitását és a kritikus elemek biztonságát  megtartani.  
Kezd egy kifinomult tervezői stílus kialakulni, amely a pneumatikus
hajtás legapróbb lehetőségeit is igyekszik kihasználni. Úgy érzem, 
a fő célunk eléréséhez vezető úton – hogy minél szorosabb együtt-
működést alakítsunk ki vállalataink és az egyetemek között– ismét 
jelentős lépést tettünk előre. Szeretnék köszönetet mondani itt is va-
lamennyi közreműködő egri és budapesti kollégának, akik önzetlen 
és lelkiismeretes munkájukkal biztosították, hogy ismét egy sikeres 
és jó hangulatú versenyt rendezzünk.

Menkó Nikolett
főszervező, marketing és kommunikációs vezető, 

Bosch Rexroth Kft.

- Idén immár másodízben volt szerencsém 

végigkísérni ezt a műszakilag rendkívül ní-

vós és nézői szemmel is felettébb hangulatos 

rendezvényt. Visszatekintve a kezdetekre azt gondolom, hogy 

azóta hatalmasat fejlődtünk, és nemcsak a műszaki innováció te-

kintetében. A 2010-es Pneumobilt egy kiforrott arculat, új honlap, 

látványos betétprogramok, Rexroth-termékbemutatók, a futamok 

mellett pedig fotó- és videópályázat kísérték. A verseny növekvő 

népszerűségével párhuzamosan 2010-ben nagyobb hangsúlyt 

kellett fektetnünk a kommunikációra is. A Pneumobilt több beha-

rangozó esemény előzte meg, melyek közül csak egyet említenék, 

a 100 csoda kiállítás keretében megrendezett sűrített levegős té-

maestünket. A rendezvényre közel 1000 látogató jött el, többüket 

Egerben láttuk viszont. A nagy médiafigyelemnek köszönhetően  a

csapatokról idén több filmes riport és írott anyag is készült. Remé-

lem jövőre ismét felülmúljuk önmagunkat, és még több szurkolóra 

számíthatunk az egyetemek részéről. 

Bolyki Ferenc
technikai felelős, Bosch Rexroth Pneumatika Kft.

- Már a beküldött tervek alapján is látszott a 

fejlődés: a fiatalok újabb ötleteket váltottak va-

lóra, és ez az eredményekben is tükröződött. 

Maga a verseny harmadszorra is ugyanolyan 

izgalmas, pörgős volt számomra, mint először, és a talpam is épp-

úgy elzsibbadt a végére – de kellemes fáradtság volt ez, mert hozzá-

társult a jól végzett munka öröme. Már most gondolkodunk azon, 

hogyan lehetne továbbfejleszteni a Pneumobil versenyt, több alter-

natívát is vizsgálunk. Az biztos, hogy változtatunk a műszaki előírá-

sokon: nagyobb hangsúlyt kap majd a biztonság, mert a versenygé-

pek egyre gyorsabbak, a versenyzők pedig egyre vakmerőbbek. 

Szabó László
a versenybíróság tagja, Bosch Rexroth Kft.

- Megmondom őszintén, én elfogult vagyok a 
Pneumobil verseny iránt. Három éve veszek 
részt a szakmai zsűri munkájában, és ezalatt 
hatalmas fejlődést tapasztaltam, tehetséges 

diákokkal, elkötelezett tanárokkal találkoztam. A játék kezd egyre 
komolyabbá válni, a feladat egyre összetettebb, a pneumatikai tu-
dás mellett szükség van elektronikai, mechanikai, járműtechnikai 
ismeretekre is. A szükséges tudásszintet jól mutatja, hogy egyre 
több résztvevő hallgató a Pneumobilhoz kapcsolódó témakörben 
írja a diplomamunkáját. Néhány adat érdekességképpen: a távolsági 
versenyszámban az első és a második helyezett teljesítménye között 
mindössze 6 %-os különbség volt, ugyanez az érték a gyorsasági ka-
tegóriában 2, a gyorsulásiban pedig csak 1 %! 

Dr. Kakucs András
támogató oktató, 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

- Idén kevés időnk volt a felkészülésre,  ezért 

elmaradt a váz átépítése, és inkább egy új mo-

tor megalkotására koncentráltunk. A verseny 

lebonyolítása a szokásos szakszerűséggel történt. Az elért ered-

ményekkel (két harmadik helyezés: egy a távolsági versenyen, egy 

pedig a gyorsaságin) elégedettek lehetünk, bár tavaly a távolsági 

versenyen első helyet értünk el. Ez a visszaesés a verseny közben 

történt félreértéseknek köszönhető, valamint annak, hogy a tesz-

telésekre már nem jutott elég idő. A csapat végzős diákokból állt, 

jövőre fiatalabb kollégáik fogják továbbvinni a hagyományokat.

Szabó Antal
 Kecskeméti Főiskola GAMF Kar

- A Dömper, a Tűzgép és a Kecskeméti Fütyülős 

csapat járművei épp készen lettek a versenyre, 

sajnos a tesztelési fázis mindenkinél elmaradt, 

így az előzetes mérésekben, a kreatív megol-

dásokban kellett bíznunk. Az elmúlt évekhez hasonló mérnöki pon-

tosságot, rendkívül  korrekt hozzáállást tapasztaltunk idén is, ez 

ismérve már a Pneumobil versenyeknek. Nagy megtiszteltetés volt, 

hogy a „Legeredményesebb Felsőoktatási Intézmény” címet elhoz-

va köszönhettünk el a szervezőktől és a versenytársaktól. 

ÉRTÉKELÉSEK
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Bolyki Ferenc ötletét lelkesen fogadták a kollégák, Gödri István 

általános ügyvezető igazgató pedig felvetette, hogy ebből akár 

versenyt is lehetne szervezni az egyetemek között. Ács Istvánnak, 

a Bosch Rexroth Kft. ügyvezető igazgatójának is azonnal megtet-

szett az elképzelés, így a két cég 2008-ban együtt rendezte meg, és 

együtt szervezi, bonyolítja azóta is a Pneumobil versenyt, a légjár-

gányok első nagy hazai összecsapását.

Az egyetemeken, főiskolákon tanuló mérnökhallgatók azonnal ráha-

raptak az ötletre. A Bosch Rexroth Pneumatika Kft. egri telephelyén 

rendezett első versenyre tizennyolc csapat nevezett, és tizenhat állt 

végül rajthoz. A pályákat a gyárudvar aszfalttal borított, jó minőségű 

szervizútjain jelölték ki, amelyeken távolsági és gyorsasági kategóri-

ákban egyaránt versengtek a hősi kezdet ősi pneumobiljai. Bár végül 

is autóversenyről van szó, egyik járgány sem emlékeztetett Ferrarira 

vagy Porschéra, de ezt senki sem bánta, itt nem a lóerők harcoltak, 

hanem az alternatív utakat kereső mérnöki lelemény. Az első léghaj-

tányok nagyjából így néztek ki: három vagy négy biciklikerékre tá-

maszkodó acélváz, benne egy kollégiumi selejtezésből kimentett mű-

anyag szék, biztonsági övvel. Az ülés mögött a légmotor és tartozékai, 

valahol egy szabványos, tízliteres gázpalack, melybe két köbméter le-

vegőt sűrítettek. Rengeteg kerékpáralkatrész persze: sebváltók, kere-

kek, fékek, bowdenek, vázelemek, tán még csengő is. Továbbá itt-ott 

jelzésszerű karosszériaelemek, a formai spektrum a rokkantkocsira 

hajazó megoldásoktól az ízirájderes elemeken át a marsjáró stílusig 

terjedt. Nos, két év alatt sokat finomodtak, fejlődtek a műszaki megol-

dások, de a laza, vagány, sufnituning-stílus meghatározó maradt. 

Az I. Pneumobil Verseny abszolút győztese a Debreceni Egyetem 

csapata, a DE-AMTC lett, és ők nyerték a távolsági futamot is: egy 

palackkal több, mint 7 kilométert tettek meg. A leggyorsabbnak a 

Kecskeméti Főiskola csapata, a GAMF SZPSZ járgánya bizonyult, 

ami a hivatalosan mért körben 25 km/órára gyorsult, de versenyen 

kívül elérte a 28 km/órát is. A konstrukciós díjat a Budapesti Műsza-

ki és Gazdaságtudományi Egyetem egyik csapata, a Gyalogkakukk 

érdemelte ki, a közönség díját pedig - amit a szurkolás hangerejé-

nek műszeres mérése alapján ítéltek oda - a BME másik csapata, a 

Villanyos nyerte el. 

A 2009-es, II. Pneumobil Verseny sok újítással szolgált. Változott 

a helyszín: a rendezvény a gyár udvaráról átköltözött Eger szívé-

be, a belvárosban található Érsekkertbe. A barokkos közparkban 

sosem volt még autóverseny, ám a Bosch Rexroth megkapta az 

engedélyt, hiszen a csendes légjárgányok nem szén-dioxidot pu-

fognak ki motorjukból, hanem szűrt levegőt. A 2009-es futamon 

már harminc csapat állt rajthoz, a versenyjárgányok körül 131-en 

serénykedtek. A versengés nemzetközivé vált, hiszen Romániá-

ból, Marosvásárhelyről és Nagyváradról négy csapat is érkezett 

Egerbe. Rendezők, versenyzők és szurkolók egyaránt arra voltak 

kíváncsiak, meddig sikerül kitolni a műszaki racionalitást szürre-

ális dizájnba foglaló járművek teljesítményhatárait. 30,8 km/óra 

végsebesség és 8,46 kilométeres hatótáv lett a 2009-es csúcs, amit 

persze nem egy, hanem két géppel értek el. A fődíjat ismét a Deb-

receni Széllovagok csapata nyerte, és ők bizonyultak a leggyor-

sabbnak is. A legmesszebbre a marosvásárhelyi Aratók jutottak, a 

gyorsulási díjat pedig a kecskeméti Tűzgép vitte el. A legeredetibb 

konstrukciónak járó díjat a BME csapata, a Gyalogkakukk kapta. A 

versenygépek mellett feltűnt a pályán egy tűzpiros, vidám buliautó 

is, a kecskemétiek kétüléses roadstere, a Lecsó, ami természete-

sen megnyerte a közönségdíjat. 

Három év távlatában - a Pneumobil története

A Bosch Rexroth Pneumatika Kft. egyik vállalati tréningjén merült fel az ötlet úgy négy 
évvel ezelőtt, hogy építeni kellene egy sűrített levegővel hajtott járművet. 
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A versenyhelyzet folyamatos fejlesztésre készteti a Pneumobil 
verseny résztvevőit: a gépeik évről évre egyre gyorsabbak és 
takarékosabbak, a műszaki megoldások mind kiforrottabbak. 
Bolyki Ferencet, a verseny technikai felelősét arra kértük, fog-
lalja össze, milyen műszaki érdekességeket látott a 2010-es 
versenyen. 

- Valóban változatos megoldásokkal lehetett találkozni az idei 

szezonban. Vegyünk például két szélsőértéket! A legkisebb löket-

térfogatú motort az idén a kecskeméti Dömper csapat alkotta. A 

kéthengeres, 300 köbcentis erőforrást egy ultrakönnyű vázba épí-

tették be, de így sem produkálta azt az eredményt, amit készítői 

vártak tőle. A másik végletet az EMKÁ egyhengeres, de 7605 köb-

centiméteres, szakaszos működésű motorja képviselte. Dobogóra 

ők sem jutottak, viszont az első nyolcba bekerültek. 

Mekkora motort érdemes tehát építeni?
- Az élbolyba tartozó gépekben 2500-4000 köbcentis motorok 

dolgoztak, úgy tűnik, hogy ez az a méret, ami hatékony meghajtást 

biztosít. 

Milyen motortípusokkal lehetett találkozni az idén?
- Szinte minden, tankönyvből ismert motorfajtára találtunk gya-

korlati példát a versenyen. Tizennyolc csapat választotta az al-

ternáló meghajtás valamilyen formáját, a többiek a soros, boxer, 

csillag, axiáldugattyús megoldások mellett döntöttek. Újdonságot 

jelentett a Szélhámosok imbolygótárcsás motorja. Új tendenciát is 

megfigyelhettünk: egyre több csapat kezdett el komolyan foglal-

kozni az elektronikus vezérlés fejlesztésével. Ebben valóban nagy 

potenciál van, egy intelligens vezérléssel a hajtáslánc számos 

elemét lehet úgy finomhangolni, hogy a sűrített levegős palack-

ban tárolt mintegy 0,5 kW-nyi energia a lehető leghatékonyabban 

hasznosuljon. Ugyancsak új jelenség, hogy többen is rájöttek, a tíz 

barról táguló levegő úgy is visszanyomja a dugattyút az alsó holt-

pontra, ha nem töltik tele a hengereket. Ezzel pedig energiát lehet 

megspórolni a távolsági futamokon. Egyre többen használnak 

pet-palackokat puffertartályként: ezek az olcsó és nagyon könnyű

eszközök gond nélkül kibírják a 10 baros nyomást, és megfelelő 

tárolókapacitás kiépítésével a gyorsasági, gyorsulási futamokon 

is mindig elegendő levegőt biztosítanak. Egyedi érdekesség volt a 

DF Pneumatika pneumobilja, amit a versenyző a fenekének jobbra 

vagy balra tolásával kormányzott. Bár ez a megoldás merőben szo-

katlan, de kétségkívül működött. 

A Széllovagok abszolút győztes versenygépe milyen technikai 
érdekességeket rejtett?
- Kéthengeres, 3900 köbcentiméteres motor biztosította a hajtását. 

A motor és a futómű szétválasztását egy Trabant szabadonfutóval 

oldották meg. A pilóta elindulásnál plusz levegőt tudott a henge-

rekbe küldeni, ami nagy nyomatékot és jó gyorsulást biztosított 

kis fordulaton is. Használtak PLC-vezérlést is, bár még nem túl sok 

funkcióra, elsősorban a feltöltöttséget mérték, finomhangolták

vele. Átgondolt és szépen megépített konstrukció a Széllovagoké, 

alacsony súlypontjának, masszív kerekeinek köszönhetően jól le-

hetett vele kanyarodni, kedvező súly-teljesítmény aránya, a motor 

nyomatékához méretezett szerkezetei mind hozzájárultak ahhoz, 

hogy a debreceni srácok megnyerjék vele a 2010-es Pneumobil 

versenyt.

Látványos technikai megoldások 2010-ben:
imbolygótárcsa, fenékkormányzás

MŰSZAKI TARTALOM
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A délután négy órakor kezdődő felvonulásig nagy volt a nyüzsgés a 

támaszpontul szolgáló Kemény Ferenc Sportcsarnokban: az utolsó 

pillanatig fúrtak-faragtak a csapatok. Mazsorettek felvezetésével 

vonultak a résztvevők és pneumobiljaik a másnapi verseny hely-

színéül szolgáló Érsekkerten át Eger szívébe, a Dobó térre, ahol 

az ünnepélyes megnyitó keretében minden csapatot bemutattak 

az érdeklődőknek. Sok kíváncsiskodó jött el az ünnepségre, hogy 

közelről is megcsodálja a különleges járműveket, ám nézelődésü-

ket egy kiadós nyári zápor szakította félbe. Az esőre szerencsére 

készültek a rendezők, így a járművek és a csapatok nejlonfóliák alá 

bújva vészelték át a vihart. Sajnos két pneumobil elektronikus ve-

zérlése még így is annyira elázott, hogy nem tudtak elindulni a ver-

senyen. A felvonulás után folytatódott a szerelgetés, majd a közös 

vacsorát követően egyesek a szállásokra vonultak pihenni, mások 

viszont belemerültek az éjszakai életbe, és a diszkóból egyenesen 

a hajnal 6-kor ébredező depóba mentek, hogy megkezdjék a kocsik 

felkészítését a délelőtt tízkor kezdődő versenyre.

Gépek az esőben
Minden eddiginél több, 32 jármű érkezett a péntek délutáni gépátvételre, ahol szigorú 
szakmai zsűri ellenőrizte, hogy a  III. Nemzetközi Rexroth Pneumobil Versenyre beneve-
zett léghajtányok mindenben megfelelnek-e a kiírásnak. 
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A mérnökhallgatók nem pihentek a babérjaikon, sok munkával 

fejlesztették tovább a gépeiket, aminek logikus következménye-

ként minden kategóriában megdőltek a tavalyi rekordok. Nagyon 

kellemes, mind a versenyzésre, mind a nézelődésre ideális időben 

zajlottak a futamok, amelyeket sokan követtek figyelemmel a pálya

széléről. A verseny iránt növekvő érdeklődést jól mutatta az akk-

reditált újságírók számának növekedése is. Az eseményre Egerbe 

utazott  Gerhardt Pfeifer, a Bosch Rexroth nemzetközi pneumatika 

üzletágának kereskedelmi igazgatója is, aki megnyitó beszéddel 

üdvözölte a versenyzőket. 

A futamokat érdekes betétprogramok színesítették: bemutatko-

zott többek között a Formula Student autóverseny magyar csa-

pata, Tóth Pál matematikus-fizikus pedig látványos, rendhagyó

fizikaórával bizonyította be, hogy a tudomány roppant érdekes,

sőt, szórakoztató is lehet. Sokaknak tetszett a koktélkeverő au-

tomata is, amelyet, akárcsak a pneumobilokat, a Bosch Rexroth 

által gyártott és forgalmazott elemekből építettek meg. A gyor-

sasági és gyorsulási futamok megmutatták, hogy verseny ez a 

javából! A pilóták a kockáztatástól sem riadtak vissza, a határon 

autóztak a léghajtányokkal, sőt, több precedens mutatta, hogy 

olykor át is lépték azt. Tudják-e fokozni jövőre a tempót? Meg 

tudják-e növelni az egy palack levegővel megtett távolságot? A 

rendezők már most kíváncsian várják, milyen eredményeket ér-

nek el a versenyszellem megszállottjai 2011-ben, a IV. Nemzet-

közi Rexroth Pneumobil Versenyen.

Gyorsabban, messzebbre!
Röviden így foglalhatjuk össze legtalálóbban a III. Pneumobil Versenyen történteket.

MOZGÁSBAN
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A nevező csapatok

1. Gyalogkakukk 2. Szélhámosok 3. Aratók 5. Luftgeist

6. Pneubullet 7. Csitíri Mobil Team 8. Szélvész 9. Mechtech

10. Kecskeméti Fütyülős 11. Dömper 12. Tűzgép 13. The Flying Conrods

14. Sze-Air-Kó 15. Sze Air Soft 16. Légierő 17. Debreceni Széllovagok

18. Flux-Gate 19. VFTS 20. AirCraft Team 22. Pneuphoria

CSAPATOK
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23. Műszakiak 24. Pneulógusok 25. Air Force 26. EMKÁ

27. Lezs-Air 28. Entrópia 30. EMTIK 31. Aether

32. Felix 33. Lotus 34. DF Pneumatika 35. Velosziti

CSAPATOK
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A 2010-es verseny eredményei
PNEUMOBIL 2010

Eredmenyek_Pneumobil_2010.xls
Eredmények_sajtó

Kategória Helyezés Csapat neve Rajtszáma Csapattagok Eredmény

A Rexroth legjobb Pneumobilja fdíj
Debreceni Széllovagok

Debreceni Egyetem
Mszaki Kar

17

Ábrahám Szabolcs
Morvay Levente Sándor

Szendrei László
Török Zoltán 

Versenybíróság és a vállalatvezetés 
döntése alapján

1.
Debreceni Széllovagok

Debreceni Egyetem
Mszaki Kar

17

Ábrahám Szabolcs
Morvay Levente Sándor

Szendrei László
Török Zoltán

9348 m

2.
EMTIK

Szegedi Tudományegyetem
Mérnöki Kar

30
Csikós Sándor  

Bíró Oszkár
Barát Tibor  

8796 m

3.
Aratók 

Sapentia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
3

György Zoltán
Kajtár Róbert 
Simó István

Szabó Zoltán

6601 m

1.
Kecskeméti Fütyüls

Kecskeméti Fiskola 
GAMF Kar 

10

Vörös Zoltán
Ruzsonyi Gábor
Slezák Szilárd
Váradi Andrea

Legjobb körid:
42,386 s

2.
Debreceni Széllovagok

Debreceni Egyetem
Mszaki Kar

17

Ábrahám Szabolcs             
Morvay Levente Sándor                              

Szendrei László                            
Török Zoltán

Legjobb körid:
43,211 s

3.
Aratók 

Sapentia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
3

György Zoltán
Kajtár Róbert 
Simó István

Szabó Zoltán

Legjobb körid:
47,050 s

1.
Tzgép

Kecskeméti Fiskola
GAMF Kar

12

Balogh Ádám
Bakó Szilárd 

Kis Tamás Péter  
Balabás Gergely

27,772 s
(36,1 km/h)

2.
Kecskeméti Fütyüls

Kecskeméti Fiskola 
GAMF Kar 

10

Vörös Zoltán
Ruzsonyi Gábor
Slezák Szilárd
Váradi Andrea

28,006 s
(39,8 km/h)

3.
Velosziti

Dunaújvárosi Fiskola
35

Tápai Ádám
Kassai Dániel 

Tóth Dávid 
Hajas Tibor    

28,841 s
(38,5 km/h)

zsri döntése alapján

zsri döntése alapján

zsri döntése alapján

Konstrukció eredetisége

(Bosch Rexroth és az OKM díja)        
Faragó Tamás
Kelemen László  

Bodnár Zsolt
Szcs László  

1.

2.

Távolsági

(Bosch Rexroth díja)

Eredmények Pneumobil 2010

3.

Debreceni Széllovagok
Debreceni Egyetem

Mszaki Kar

Szélhámosok

Miskolci egyetem
Gépészmérnöki Kar

Luftgeist
Nyugat Magyarországi Egyetem FMK

Szíjártó Tamás
Simon Attila

Ábrahám Szabolcs
Morvay Levente Sándor

Szendrei László
Török Zoltán 

Gyorsasági

(Bosch Rexroth díja)

17

2

5

Gyorsulási

(Bosch Rexroth díja)
PNEUMOBIL 2010

Eredmenyek_Pneumobil_2010.xls
Eredmények_sajtó

Becsült táv különdíj EMKÁ Szegedi Tudományegyetem  

Becsült max. sebesség különdíj EntRóPia Miskolci Egyetem 

Legötletesebb konstrukció

(Eger Megyei Jogó Város 
Önkormányzata díja)

különdíj
Szélhámosok

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar
2

Faragó Tamás
Kelemen László 

Bodnár Zsolt
Szcs László  

GTE különdíj

(Gépipari Tudományos Egyesület, 
Gépjárm szakosztály díja)

különdíj
Debreceni Széllovagok

Debreceni Egyetem
Mszaki Kar

17

Ábrahám Szabolcs             
Morvay Levente Sándor                              

Szendrei László                            
Török Zoltán

ECO-Shape Design díj

(Bosch Rexroth díja)
különdíj

AETHER
University of Oradea

Faculty of I.M.T.
31

Canalas Florin
Letai Laszlo

Buzguta Petru
Pop Ovidiu          

Dr. Juhász György
(Debreceni Egyetem)  

Dr. Szabó Tibor
(Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem)

Szabó Antal
(Kecskeméti Fiskola)

2010 legeredményesebb tanára

(Bosch Rexroth díja)
különdíj

Dr. Juhász György
(Debreceni Egyetem)

2010 legeredményesebb egyeteme

(Bosch Rexroth díja)
különdíj Kecskeméti Fiskola

Legeredményesebb felkészíttanárok

(Bosch Rexroth díja)
különdíj

   Kecskeméti Fütyülős

   Debreceni Széllovagok

   Tűzgép

   Szélhámosok

EREDMÉNYEK

Miskolci Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem FMK

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

26

28

(Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának díja) Miskolci Egyetem

Gépészmérnöki Kar

2010 legeredményesebb
felsőoktatási intézménye

(Bosch Rexroth díja)
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Hogyan csöppentél bele ebbe a történetbe? 
- A suliban láttam meg a verseny plakátját, ami rögtön felkeltette 

az érdeklődésemet. Amikor kiderült, hogy a résztvevők egy tan-

tárgyból felmentést kapnak, nem volt kérdéses, hogy a csapatban 

a helyem. Pár nap alatt összeállt egy hatfős társaság, az otthoni 

lomok közül előástunk két biciklit, azokból hegesztettük össze a 

pneumobilunk vázát. A távolsági és gyorsasági futamra két külön-

böző légmotort építettünk a járgányunkba, egy takarékosat és egy 

dinamikusat. Ezt az első pneumobilt 20 ezer forintból építettük 

meg, és direkt mellőztük az elektronikát, hogy minél kevesebb 

hibalehetőség legyen. Ennek ellenére majdnem kimaradtunk a 

versenyből, a péntek esti edzésen ugyanis tönkrement egy kerék. 

Szerencsére végül sikerült keríteni egyet Egerben. 

Számítottatok a győzelemre? 
- A felkészítő tanárunk, dr. Juhász György azt mondta, hogy nyer-

ni megyünk Egerbe, mi pedig elhittük neki, de azért nagy volt az 

öröm és a meglepetés, amikor tényleg sikerült. 

Gondolom, a győzelem elég energiát adott a folytatáshoz…
- Igen, motivált bennünket a címvédés lehetősége. A második 

versenyre már októberben megszületett a kiírás, így jóval több 

időnk volt tervezni és építeni. A Solid Edge 3D-s tervezőprog-

ramban készítettük a terveket, és kidolgoztunk egy algoritmust, 

aminek segítségével egy táblázatban követhettük nyomon, hogy 

a hengerűrtartalom és az áttételek változtatása miként hat a vár-

ható fogyasztásra. A 2009-es pneumobil építését szponzorok is 

támogatták, így született meg a „kerekes vasaló”, ami 2 kW körüli 

teljesítményt, és 220 Nm nyomatékot produkált, ez pedig elégnek 

bizonyult az ismételt győzelemhez. 

Hogyan igyekeztetek megtartani az előnyötöket a harmadik 
versenygép tervezésekor? 
- Azt a cél tűztük magunk elé, hogy olyan pneumobilt építünk, ami-

vel minden kategóriát meg lehet nyerni. Tudtuk persze, hogy ez 

szinte lehetetlen, de motivációs bázisnak remekül megfelelt. Vé-

gül megnyertük a távolsági és a konstrukciós kategóriát, a gyorsa-

sági versenyben másodikak, a gyorsulásiban hetedikek lettünk, és 

ez elég volt a másodszori címvédéshez. A gyorsulásin elért gyen-

gébb helyezésünk magyaráza-

ta, hogy a puffertartályt hasz-

náló ellenfelek a folyamatosan 

rendelkezésre álló kisnyomású 

levegőtartalék birtokában na-

gyobb energiát tudtak moz-

gósítani a gyorsításra. Mivel a 

tervezéssel és az építéssel elég 

gyorsan elkészültünk, sok időt 

tudtunk tesztelésre, finomhan-

golásra fordítani, szerintem 

ennek nagy szerepe volt a győzelmünkben. Összesen mintegy het-

ven kilométert tettünk a gépbe a verseny előtt, és sikerült olyan 

beállításokat kikísérletezni, amikkel le tudtuk hagyni a mezőnyt. 

Készülsz a következő versenyre is? 
- A télen befejezem az egyetemet, így a negyedik Pneumobil ver-

senyen csapattagként már nem tudok részt venni. Végeznek a csa-

pattársaim is, így új csapatot kell szervezni. Szerencsére jelentke-

zőből nincs hiány, egyre többen érdeklődnek a verseny iránt az 

egyetemen. Január végéig a Bosch Rexroth Pneumatika Kft.-nél 

dolgozok szerződéssel, és remélem, hogy a diploma készhezvétele 

után is a cégnél maradhatok. Akkor pedig rendezőként szívesen 

bekapcsolódnék a programba. 

 Mit adott neked a Pneumobil verseny? 
- A mai mérnökképzés szinte csak az elméletről szól, a hallgatók 

nem találkoznak gyakorlati feladatokkal. Mi a versenynek kö-

szönhetően végigkísérhettük egy produktum megszületését a 

tervezéstől kezdve a megépítésén át a használatáig, és rengeteget 

tanultunk közben. Én például a Pneumobil miatt tanultam meg a 

3D-s tervezést. De sorolhatnám a logisztikát, az anyagbeszerzést, 

a csapatmunkát, a projektszemléletet vagy a menedzselést: csupa-

csupa olyan terület, amivel egy gyakorló mérnök valószínűleg ta-

lálkozik majd a munkahelyén, a képzésben mégsem szerepelnek. 

A Pneumobil verseny tehát sokat segített abban, hogy széles látó-

körű szakemberré válhassak, aki csapatban dolgozva is megállja a 

helyét. A hab a tortán pedig az, hogy mindezt a Bosch Rexroth-nál 

bizonyíthatom… 

„Megtanultunk projektben 
gondolkozni és csapatban dolgozni”
A Debreceni Széllovagok eddig zsinórban mindhárom 
Pneumobil versenyt megnyerték összetettben. A siker egyik ko-
vácsa Török Zoltán, aki kezdettől fogva részt vett a csapat meg-
szervezésében, a pneumobilok tervezésében és építésében. 

INTERJÚ
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A 2010-es versenykiírásban újdonságként jelent meg, hogy a kí-

sérletező kedvű csapatok a Rexroth EcoShape termékcsaládjá-

nak elemeit is felhasználhatták a versenyautók megépítéséhez. 

Az EcoShape elemeiből gépek, szerelőcellák, gyártósorok vázát 

lehet könnyen, egyszerűen és megbízható minőségben felépíte-

ni. A könnyű, mégis erős, sokféle kombinációban összeilleszthe-

tő alumínium profilok, illetve szerelékeik kiválóan megfelelnek a

pneumobilok karosszériájának elkészítéséhez is. A legötleteseb-

ben az AETHER csapata, a Szélhámosok és a SZE AIR SOFT hasz-

nálta fel az EcoShape termékcsaládot. A szakmai zsűri döntése 

szerint a nagyváradi University of Oradea csapata, az AETHER 

munkája bizonyult a legkreatívabbnak, így ők vitték el a pálmát 

az EcoShape Design kategóriában. A magyar különdíj a termék 

németországi piacbevezető kampányának részét képezte, minek 

köszönhetően versenyzőink a német Ecoshape Versenyen is au-

tomatikusan részt vettek autóikkal, mégpedig a Freestyle kate-

góriában. A Rexroth nemzetközi EcoShape Versenyén két csapat 

is helyezést ért el, abszolút győztesként a Szélhámosok csapata 

utazhatott jutalomként Németországba. A díj átadására szeptem-

ber 13-án, a MOTEK  nemzetközi szakvásár keretében került sor. 

Ecoshape Design-Díjas csapatok

A Pneumobil verseny híre már eljutott az Európai 

Unió hivatalaiba is, ahol méltányolják a Bosch Rexroth 

magyarországi vállalatainak erőfeszítéseit, amelyekkel 

az alternatív energiákra irányítják az egyetemek és fő-

iskolák mérnökhallgatói és a nagyközönség figyelmét.

Ezt a törekvést tükrözi az az oklevél is, amit 2010 már-

ciusában állított ki az Európai Bizottság Versenyké-

pességi és Innovációs Hivatalának igazgatója, Patrick 

Lambert. A dokumentumban a Pneumobil versenyt az 

Európai Alternatívenergia Kampány hivatalos esemé-

nyévé nyilvánítják, nagyra értékelve annak kommuni-

kációs, oktatási és promóciós értékeit.

Az oklevéllel a legmagasabb szinten is elismerték a 

Bosch Rexroth Kft.-nek és a Bosch Rexroth Pneuma-

tika Kft.-nek a közösség érdekében, a fenntartható fej-

lődésért folytatott tevékenységét.

Európai Uniós elismerés a Pneumobilnak

KÜLÖNDÍJAK



PNEUMOBIL KÜLÖNSZÁM

13

A közel 50 fős csapat célpontja ezúttal is Né-

metország volt, ahol többek között Bosch 

Rexroth telephelyeket tekintettek meg. A 

szakmai dolgok mellett azért jutott idő vá-

rosnézésre, sőt, még a futball VB döntőjé-

nek megtekintésére is. A résztvevő urak 

nagy megkönnyebbülésére a busz pont 

odaért a szálláshelyre a döntő kezdetére, 

így az egész napos utazás után egy étterem-

ben, hideg sörrel a kézben izgulhatták végig  

a spanyol-holland mérkőzést.

Az első nap folyamán a würzburgi Didaktik 

Centerbe látogattak el a pneumobilosok. 

A Bosch Rexroth nemzetközi oktató- és 

képzőközpontjában elsősorban a vállalat 

Ügyfeleinek tartanak különböző szintű, 

tartalmú hidraulika és pneumatika tanfo-

lyamokat, de mint kiderült, a Didaktik Cen-

ter kapuja a magyar felsőoktatás tanárai 

előtt is nyitva áll. A délelőtti elméleti tájé-

koztatás után délután különféle, pneuma-

tikai és hidraulikai témájú foglalkozásokra 

ülhettek be a résztvevők, így első kézből 

szerezhettek gyakorlati tapasztalatokat 

a központban folyó munkáról. A vacsora 

után egy remekbeszabott, érdekes program 

következett: esti városnézés egy középkori 

ruhába öltözött városőr kalauzolásával. A 

jelmezes würzburgi idegenvezetőt eleinte 

meglepett tekintetek fogadták, ám rövide-

sen remek hangulat alakult ki, amely egy 

sörözőben vidám mulatásba csapott át.

A harmadik napi program nagyon korán 

kezdődött, a magyarok már szinte haj-

nalban úton voltak.  ICE vonattal utaztak 

át Würzburgból Hannoverbe, mely közel 

240 km/órával száguldva mindössze két 

óra alatt tette meg a hosszú utat. A látoga-

tás tárgya a Hannover melletti Laatzenben 

működő Rexroth pneumatika gyártó-

üzem volt, ahol különösen a hipermodern 

magasraktárban folyó munkát kísérték 

élénk érdeklődéssel a pneumobilosok.

Ebéd után újabb izgalmas program követ-

kezett, a wolfsburgi VW Autostadt megte-

kintése. Itt nem csak a Volkswagenek gyár-

tásának történetével ismerkedhettek meg 

a résztvevők, hanem megtekintették azt a 

két speciális forgótornyot is, amelyek az 

autók kiszállítás előtti tárolására szolgál-

nak. A közel 50 méter magas modern rak-

tárkomplexumban robotok végzik az au-

tók ki- és betárolását. A vonat késése miatt 

kissé viszontagságos visszaút után a csapat 

Würzburgban töltötte az éjszakát, ahonnan 

reggel megcélozta a busz orrával Magyar-

országot, és (szinte) meg sem álltak hazáig.

A jó hangulatú, szakmai tapasztalatokkal 

és kulturális élményekkel egyaránt szol-

gáló tanulmányút méltó zárása volt a 2010-

es, III. Nemzetközi Rexroth Pneumobil 

Versenynek.

Pneumobil jutalomút:
Rexroth-telephelyekkel és más érdekességekkel
Négynapos tanulmányúton vettek részt a III. Nemzetközi Rexroth Pneumobil Verseny 
kategóriagyőztes diákjai és a teljes felkészítő tanári gárda. 

JUTALOMÚT
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A fotópályázatra tizenegy jelentkező küldte el kollekcióját. Össze-

sen mintegy 40 fotóból választotta ki a fotósokból, illetve a Bosch 

Rexroth képviselőiből álló zsűri a nyertes felvételeket. A legjobb 

fotónak járó díjat Tuska Viktória Győzelem című képe kapta, 

amely érzékletesen örökíti meg a Debreceni Széllovagok csapatá-

nak dobogón ünneplő tagjait. Viktória többi képe is kiemelkedik a 

mezőnyből. A zsűri elismerését kapta még  Kádár Sándor, aki el-

húzásos technikájú felvételével a néző számára is átélhetővé tette 

a sebességet, és Tarnai Beáta, aki a dobogóról lemaradt csapatok 

lelkiállapotát rögzítette fotóján, melynek címe: „Ne sírj, babám, jö-

vőre mi is nyerünk valamit!’

A videópályázat különleges kihívás elé állította a filmes vénával ren-

delkezőket: mindössze egy percben kellett valami érdekeset, izgal-

masat, szórakoztatót mondaniuk a Pneumobil versenyről, illetve a 

benne résztvevő csapatokról. A pályázatra három munka érkezett. A 

Ceruza című etűd az Air Force csapat pneumobiljának tervezését és 

gyártását mutatja be egy rajzasztali ceruza szemszögéből. A Debre-

ceni Széllovagok csapatát bemutató szkeccs a villáminterjú és a gyor-

sítás eszközeivel tömörítette egy percbe a Pneumobilhoz kapcsolódó 

élményeket. A SZE AIR SOFT videója fotókból összevágott kollázzsal 

mutatta be a csapatot, és szemléltette az építés folyamatát. A kreativi-

tást tekintve a csapatok itt sem maradtak le járműveiktől, mindhárom 

alkotás nagyon ötletesre és művészire sikerült. A Bosch Rexroth ve-

zetőiből álló zsűri végül a Ceruza című produkciónak ítélte oda az első 

díjat. A videók megtekinthetők a Pneumobil hivatalos honlapján.  

Művészeti pályázatok kicsiknek és nagyoknak
Idén először a Pneumobil versenyhez kapcsolódó fotó- és videópályázatot, illetve 
gyermekrajzversenyt hirdetettek a rendezők a Pneumobil hivatalos honlapján. 

    Tuska Viktória: Győzelem

   Kádár Sándor képe

   Tarnai Beáta: „Ne sírj, babám, jövőre mi is 
nyerünk valamit!”

KÍSÉRŐ PÁLYÁZATOK

    Szabó Antal: Sárga jármű
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Ezekre a kérdésekre adhattak rajzos választ a gyerekek. A hon-

lapon is megtekinthető pályamunkákból az derült ki, hogy a gye-

rekek szerint a levegőnek komoly szerepe lesz a jövő közlekedé-

sében. Nem ez fogja ugyan hajtani a járműveket, viszont ez lesz a 

haladásuk közege: szinte mindenki különféle repülő szerkezetek-

kel népesítette be az eget…

A jövő gyermekszemmel
A rajzversenyt egri iskolások számára 
írták ki a szervezők, két témakörben. 
Hogyan fogunk közlekedni 100 év múlva? 
Hogyan járulhatunk hozzá a Föld meg-
mentéséhez?

   Komáromi-Nagy Márton

   Hüse Alexandra

   Szíva Bendegúz - Tiecze Attila

   Marczis Gréta

   Molnár Csenge

KÍSÉRŐ PÁLYÁZATOK
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Száguldás, pneumobil, szerelem

Mikor már láthatóan közeledik a határidő, amikor a Föld kőolaj-

tartalékai kiapadnak, egyre jobban izzanak a tudós agyak, hogy 

hogyan is lehetne más, környezetkímélőbb megoldásokat találni. 

A Bosch Rexroth vállalatainak támogatásával Magyarországon 

egyre nagyobb bázisa van a sűrített levegővel hajtott gépjármű-

vekkel kísérletezőknek. Az idei versenyen 33 pneumobil és 15 fel-

sőoktatási intézmény közel 130 versenyzője mérte össze erejét.

http://www.egriszin.hu 

Készül a pneumobil

Végre egy igazi alkotómunka, amelynek során megvalósulni lát-

hatják terveiket, elképzeléseiket! Az egyetemi képzésre ugyanis 

az jellemző, hogy a tervek leadásánál véget ér a hallgató szerepe. A 

srácok szerint az alkotás és kivitelezés eme egybefonódó élménye 

mindenképpen megér egy-két kihagyott egyéjszakás kalandot. 

Autópiac, 2010. április 20.

Versenyszellem a palackból 

A városi sportcsarnokban berendezett támaszponton bírálta el a 

szigorú zsűri, megfelelnek-e az előírásoknak a versenygépek. Itt 

kapták meg a rajtszámokat a rajtengedélyhez jutó csapatok, és 

innen indultak mazsorettek felvezetésével, katonazenekar muzsi-

kájával a város központjába, a Dobó térre, az ünnepélyes megnyi-

tóra. Én több csapatnak is mondtam, hogy hozzanak nejlonfóliá-

kat, mert északról sötét felhők érkeznek, és az Egerben nagy esőt 

jelent. Persze nem vettek komolyan. Szerencsére a rendezőknek 

helyén volt az eszük, úgyhogy gyorsan előkerültek a fóliák, amikor 

a megnyitó ünnepség utolsó percében lecsapott a zápor. Nejlon 

ide, nejlon oda, két csapat autóján is elázott az érzékeny vezérlés. 

Ők nem voltak felhőtlenül boldogok, és az éjszaka jó részét szere-

léssel töltötték, míg a mezőny kemény magja a közeli diszkóban 

karaokézott.

http://totalcar.hu

Felvonulással 
hangoltak a 
versenyre a 
pneumobilok
A sűrített levegővel 

hajtott járművek között 

idén is széles a választék: 

tömegük tíztől nyolcvan 

kilogrammig terjed, akad 

boxermotorral szerelt, de 

hagyományos négyhengeres 

is. Sokan bíznak a tricikli elő-

nyeiben, de vannak egészen 

különleges, csepp alakú jár-

művek is. Gödri István, az egri 

Bosch Rexroth Pneumatika Kft. 

általános ügyvezetője köszöntő-

jében kiemelte: a csoport cégei a 

mérnökhallgatók körében a má-

sodik legnépszerűbbek az ország-

ban. A Bosch bevételeinek tíz száza-

lékát fordítja kutatás-fejlesztésre, az 

új mérnökgeneráció kinevelésére. 

http://heol.hu

A léghajtásé a jövő?

Rendes versenyhez méltóan a gépek 

hangja is megdobogtatta a nézők dob-

hártyáját, igaz, a motorhörgés elma-

radt, helyette irdatlan pöffenések,

szusszanások hallatszottak a versenygépekből. Néha pedig a munka-

hengerek nyomatéka alatt nyögő alkatrészek hangja, vagy a fogaske-

rekek kattogása színesítette a gőzmozdonyszerű koncertet. Esetleg a 

sűrített levegőt alternatív módon használó szurkolók kürtjei.

http://www.vezess.hu

A verseny a sajtó tükrében
Évről évre nő a sajtó érdeklődése a Pneumobil verseny 
iránt, amit a publikációk sokasodása is jelez. A 2010-es 
rendezvényről az elektronikus és az írott médiumokban 
megjelent tudósítások között tallózgatunk. 

SAJTÓTÜKÖR


