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Pneumobil különszám

A legek versenye
Immár negyedik alkalommal lepte el a várost a sűrített levegő a IV. Nemzetközi Rexroth Pneumobil Versenynek köszönhetően. 2011-ben 

indult a legtöbb csapat, és a pörgős médiakavalkáddal kísért kemény küzdelemben megdőlt szinte minden rekord. Egy új, stresszoldó ver-

senyszám, a lepufogó futam, valamint látványos kiegészítő programok színesítették a léghajtányok immár negyedik egri összecsapását, 

amelyről mindent megtudhat, ha végiglapozza különszámunkat.
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Így látták a 2011-es Pneumobil Versenyt
Gödri István 
általános ügyvezető igazgató, Bosch Rexroth 
Pneumatika Kft.

Amikor megfordul a széljárás, az egyik 

ember falat épít a szél ellen, hogy annak 

erejétől megvédje magát, a másik szélmal-

mot épít, hogy kiaknázza a szél erejét. Ezt 

a kínai mondást idéztem a megnyitón, annak illusztrálására, hogy 

a nehézségek kellő kreativitással, bátorsággal és szorgalommal le-

győzhetők. Az immár negyedik alkalommal megrendezésre került 

Pneumobil verseny ezeknek az értékeknek maradéktalanul megfe-

lel, hiszen a csapatokat alkotó fiatal mérnökjelöltek tanulmányaik

mellett sok szellemi és fizikai energiát, szabadidőt fordítottak arra,

hogy a nagy megmérettetésre szó szerint versenyképes gépeket 

építsenek. Engem minden évben lenyűgöz az a küzdeni tudás és di-

namizmus, ami a fiatalokból árad, és elismeréssel figyelem, hogyan

fejlesztik évről évre a pneumobiljaik műszaki színvonalát és teljesít-

ményét. Remélem, hogy a versenyzők közül jó néhányat a vállalat-

csoport munkatársaként láthatunk viszont a diploma megszerzése 

után, mert a Bosch-nak és a Rexroth-nak nyitott szemléletű, innova-

tív szakemberekre van szüksége, akik képesek a tradicionális ipari 

know-how-t a korszerű technológiákkal ötvözni. 

Ács István
ügyvezető igazgató, Bosch Rexroth Kft.

Nagy elismerés számunkra, hogy a Pneu-

mobil verseny ma már ekkora népszerű-

ségnek örvend, melyet mi sem bizonyít job-

ban, mint az, hogy 2012-ben közkívánatra 

egy új versenyszám is megrendezésre kerül, mely újdonságnak 

számít a verseny történetében. Ebben a kategóriában azok a „ve-

terán” versenyzők mérhetik majd össze tudásukat, akik a korábbi 

években már indultak valamelyik Pneumobil versenyen, de jelen 

pillanatban nem hallgatói egyik felsőoktatási intézménynek sem. 

Igazi nosztalgia futam lesz az V. verseny, jubileumi autókkal! Büsz-

keséggel tölt el minket, hogy évről évre egyre több külföldi csapat 

nevez a versenybe. 2012-ben 16 külföldi csapat száll majd harcba a 

Rexroth legjobb Pneumobilja címért, melyek között idén cseh, len-

gyel pneumobilosokkal is találkozhatunk majd. 

Mátrai Géza 
gazdasági ügyvezető igazgató, Bosch Rexroth Pneumatika Kft.

A Pneumobil verseny egyik legnagyobb értékét abban látom, 

hogy a szakmai tevékenységük elmélyítésén keresztül ráirányít-

ja a leendő mérnökök figyelmét az alter-

natív energiaforrások fontosságára, és a 

bennük rejlő, a jövőben kiaknázható ha-

talmas lehetőségekre. Jó érzés volt látni a 

2011-es versenyen is, hogy az Érsekkert 

gyönyörű fái alatt olyan járművek közle-

kednek, amelyek nem szennyezik a leve-

gőt. Meggyőződésem, hogy a mai mérnökhallgatókra óriási fela-

dat vár az új, környezetkímélő hajtásmódok kifejlesztésében, és 

ezzel egyidőben a közlekedés alapvető megreformálásában. Re-

mélem, hogy ehhez a nagy feladathoz a Pneumobil versenyeken 

is komoly inspirációt kapnak. 

Tamás Endre 
főszervező, Bosch Rexroth Pneumatika Kft.

Úgy érzem, hogy a negyedik Pneumobil 

versenyen is sikerült a szakmaiságot szem 

előtt tartanunk. A versenyautók építésé-

hez felhasználható termékek köre folya-

matosan bővül, 2011-ben a Rexroth lánchajtás jelentett új lehe-

tőséget a csapatoknak. A versenykiírásban igyekszünk évről évre 

emelni a műszaki követelmények szintjét, ugyanakkor továbbra is 

alapvető elvárás a biztonsági előírások maradéktalan betartása. A 

beadott dokumentációk egyre magasabb szintű műszaki megoldá-

sokat tartalmaztak, és a külső megjelenésre, a formatervezésre is 

nagy hangsúlyt helyeztek a csapatok.  A felkészülési időben a ko-

rábbinál is több konzultációs lehetőséget biztosítottunk a hallga-

tóknak, ami elősegítette a  szervezők és a versenyzők közötti jobb 

kapcsolattartást.

Szabó László
 a versenybíróság tagja, Bosch Rexroth Kft.

Túl a 100. pneumobil konstrukción, öröm-

mel látom, hogy a leendő fiatal mérnökök

tudása és kreativitása nem ismer határo-

kat, lelkesedésük pedig töretlen. Évről 

évre egyre hatékonyabb, innovatívabb és természetesen lát-

ványosabb megoldásokkal rukkolnak elő a diákok. A motornál 

például megjelent a PLC-vel vezérelt expanziós rendszer, hajtás-

láncban a pneumatikusan vezérelt sebességváltó, vázszerkezet-

ben a ragasztott alumínium váz, rugózásban pedig a szénszállal 

erősített bükkfa laprugó. Kíváncsian várom, hogy az V. Nemzet-

közi Rexroth Pneumobil Versenyen milyen újdonsággal kápráz-

tatnak majd el bennünket a csapatok.
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Dr. Ficzere Ferenc
Kommunikációs igazgató, 
Robert Bosch Kft.

A versenyt személy szerint elsősor-

ban kommunikációs szempontból 

értékelném. Ez az immár negyedik 

alkalommal megrendezett mérnök-

hallgatói seregszemle évről évre 

igazán hálás szakmai kihívást jelent 

a Kommunikációs Osztály összes 

munkatársa számára. A Pneumobil verseny a műszaki mérnök-

szakma számára hiteles, kreatív és innovatív megjelenésével nem 

csupán a vállalati értékeket közvetíti, hanem erősíti és támogatja 

a vállalati belső kommunikációt, és képes arra, hogy a laikusok 

számára is közel hozza a márkát és a vállalati know-how-t. Nem 

utolsósorban: hírértékkel bír a szaksajtó mellett a közéleti média 

számára is. A 2011-es verseny kommunikációs stratégiájában a 

klasszikus megoldások mellett kulcsszerepet kapott a web2-es 

csatornák használata is. A Pneumobil TV csapatokkal készített 

videóinterjúi, a motivációs, interaktív játékok, a csapatok által 

létrehozott rajongói oldalak láthatóan felpezsdítették a verseny 

iránti érdeklődést, és megsokszorozták a szurkolók, és a ver-

senyre látogatók számát. A hivatalos honlapon zajló élő közve-

títésnek köszönhetően azok is részesei lehettek a versenynek, 

akik nem tudtak Egerbe látogatni. A verseny sikerének fenntar-

tását és a hatékony kommunikációt egyrészt az országos méretű 

figyelemfelkeltésben, másrészt a helyszíni programkínálat szí-

nesítésében látom.

Dr. Szabó Tibor 
A Gyalogkakukk csapat támogató 
tanára, BME Mechatronika, Optika és 
Gépészeti Informatika Tanszék

Mára a verseny egyik jellegzetessé-

gévé vált, hogy miközben professzi-

onális a szervezés és a rendezés, a 

hangulat baráti, szinte családias ma-

radt. Nem uralkodott el a mindenáron   

győzniakarás, a felkészülés és a verseny során is aki tud, segít a  

másiknak. Ez a hozzáállás nemcsak a csapatok, oktatók érdeme, 

hanem a szervezőknek is köszönhető.

Egy kapcsolat akkor életképes, ha minden abban résztvevő fél-

nek - akár hosszútávon - előnyös. Ez a verseny rendkívül előnyös 

a hallgatóknak, mert kreatív, komplex mechatronikai feladatot 

oldhatnak meg. Miközben megálmodják, megtervezik, megépítik 

a terméket (a pneumobilt), tananyagon túli ismeretekre tesznek 

szert, megtanulnak csapatban dolgozni és a korlátozott anyagi- 

és időforrásokkal gazdálkodni. Előnyös az ipari partnernek, a 

Rexroth-nak, mivel a márkanév ismertté válik a leendő műszaki 

értelmiség körében, amelynek fiatal tagjai néhány év múlva dön-

téshozó pozícióba kerülnek. Előnyös az adott felsőoktatási intéz-

ménynek, mert a kiemelkedő képességű hallgatókat színvonalas 

feladattal tudja lekötni (tehetséggondozás). Nem utolsósorban, a 

verseny lehetőséget biztosít az ország különböző intézményeiben 

oktató kollégákkal való találkozásra.

Farkas Zsolt
A Műszakik csapat támogató tanára, 
BME Gép- és Terméktervezés 
Tanszék 

A 2011-es Pneumobil verseny sok 

szempontból felülmúlta az előző  

versenyeket. A jó eredmény eléré-

séhez egyre komplexebb műszaki 

tudásra van szükség. A pneumatikus 

ismereteken túl futómű, hajtáslánc, 

váz, elektronika, vezérléstechnika és nem utolsósorban menedzs-

ment-ismeretek is szükségesek. A színvonal és a tartalom növelé-

se érdekében egy jármű építése, fejlesztése már több mint egy év. 

Az elért eredmények azonban nem is igazán helyezésekben mér-

hetők, hanem abban az élményben és tapasztalatban, amit a jármű 

tervezésétől kezdődően, az építésén  át a versenyig szerzünk. A 

fejlődés a csapatok felkészültségén és a járművek műszaki kialakí-

tásán túl, a verseny megszervezésén és lebonyolításán is nyomon 

követhető. Köszönet a Rexroth-vállalatok dolgozóinak önzetlen és 

lelkiismeretes munkájukért! A technikához, technológiához egyre 

jobban igazodó versenykiírás, a profi gépátvétel és az érsekkerti

verseny, a Pneumobil TV, a facebook-on való megjelenés, a VOLT 

fesztiválos belépők mellett a borkóstolóval egybekötött péntek 

esti vacsora, az egymás közötti szakmai beszélgetések mind-mind 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pneumobil egy nívós műszaki ver-

seny mellett egy igazi baráti, családi rendezvény legyen.
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A péntek délután sem kevésbé izgalmas, mint a szombati nap, a ver-

seny napja. A szigorú kritériumok alapján lebonyolított gépátvétel 

után következik csak az igazi hajrá, a hajnalig tartó szerelés. Ilyenkor 

még mindenki megpróbálja tökéletesebbé, vagy rosszabb esetben tel-

jesebbé varázsolni járművét. Aztán másnap reggel, az első időmérő fu-

tamoknál, bár fáradtan és nyúzottan, de töretlen lelkesedéssel állnak a 

versenyzők a rajthoz, hogy kiderüljön,  ki bizonyul a legjobbnak. 

2010-ben egy óriási zápor vetett véget a felvonulásnak, 2011-ben vi-

szont gyönyörű időben zajlott a teljes program, így a Dobó téri érdek-

lődőket semmi nem akadályozta meg abban, hogy alaposan szemügy-

re vegyék az egyetemisták és főiskolások által épített 35 léghajtányt. 

Éltek is a lehetőséggel, óriási volt az érdeklődés. Habis László, Eger 

polgármestere már az ünnepélyes megnyitón elmondta a rendezvény 

legfontosabb információját: 2012-ben is lesz Pneumobil verseny! 

Dobó téri parádé
A hagyományokhoz híven a rendezvény első napján a parádé, a felvonulás, az 
egymásnak és a nagyközönségnek történő bemutatkozás kapták a főszerepet, 
aminek helyszíne immár harmadik alkalommal Eger központja, a Dobó tér volt.

ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
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Az első versenyen, amit még az egri Bosch 

Rexroth Pneumatika Kft. udvarán ren-

deztek 2008-ban, a győztes pneumobil 

7117,5 métert tett meg tíz liter sűrített 

levegővel, a legnagyobb sebesség pedig 

25,05 kilométer/óra volt. 2011-ben a 12-

es rajtszámú Debreceni Széllovagok 10 

kilométer fölött teljesítettek a távolsági 

futamon, a leggyorsabb pneumobil pe-

dig, a Gyalogkakukk léghajtánya 38,7 ki-

lométer/órás sebességet ért el. 

A versenyen is a fent említett két csapat-

nak a szinte vérre menő küzdelme do-

minált, és három év után először a BME 

csapatának sikerült megtörnie az ellenfél 

sikerszériáját. Egy éven át tehát a Gya-

logkakukk csapata őrzi a vándorserleget. 

Mivel 2012-ben mindkét csapat új felál-

lásban fog versenyezni, így a küzdelem 

nemcsak számukra, hanem a többi csapat 

számára is nyitott lesz. 

Örömteli fejlemény, hogy évről évre egy-

re több határon túli csapat nevez a ver-

senybe. 2011-ben egy csak lányokból 

álló csapat, a kolozsvári egyetem Lady 

Bugs formációja számított a verseny üde 

színfoltjának. A 2011-es esztendő kü-

lönlegességét  lepufogó futam jelentette, 

amely során a pneumobiloknak egy rövi-

dített ügyességi pályán nyílt lehetőségük 

kipufogtatni a tartályokból a maradék 

levegőt. Ezt a versenyszámot a Miskolci 

Egyetem csapata, az ENTRÓPIA teljesítet-

te a legjobban. 

A díjátadás után mindenki keményen fo-

gadkozott, hogy jövőre még gyorsabb és 

innovatívabb gépekkel áll majd rajthoz, 

úgyhogy kíváncsian várjuk, milyen küz-

delmeket hoz majd a 2012-es, immár V. 

Nemzetközi Pneumobil Verseny!

A Gyalogkakukké a vándorserleg

A VERSENY NAPJA

A Pneumobil versenyen évről évre egyre keményebb a küzdelem. Mindenki győzni akar az 
erősödő mezőnyben, ezért a csapatok egyre komolyabb versenygépeket konstruálnak.
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Újoncok és veteránok: Lady Bugs és Gyalogkakukk 
Két csapat, két ország, két vélemény: az Év Pneumobiljának megválasztott Gyalogka-
kukk csapatkapitányát, Varga Balázst, és a Kolozsvárról érkezett lánycsapat, a Lady 
Bugs (Katicabogárkák) vezetőjét, Lucia Racoltát kérdeztük arról, hogyan készültek 
a versenyre, és miként értékelik a rendezvényt. 

Varga Balázs: - Egy versenyre természetesen mindenki úgy érkezik, 

hogy a dobogó legfelső fokára szeretne állni. Mi is évek óta készül-

tünk erre a győzelemre, folyamatosan továbbfejlesztve a versenygé-

pünket, ami mostanra érett be. A 2010-es versenyre már elkészült a 

saját tervezésű automataváltónk, amitől komoly teljesítménynöve-

kedést vártunk. Sajnos azonban a várva várt siker elmaradt, mivel a 

Dobó téri megnyitón beázott a vezérlés. Attól kezdve az autónk csak 

árnyéka volt önmagának, ideiglenes megoldásokkal, helyszíni javí-

tásokkal tartottuk életben a verseny végéig. A kudarc azonban nem 

tört le bennünket, épp ellenkezőleg, inkább erőt adott ahhoz, hogy a 

korábbiaknál is alaposabban felkészüljünk a 2011-es versenyre. 

- Miben volt más ez a mostani készülődés?
- Nagy hangsúlyt fektettünk a tesztelésre, annak érdekében, hogy 

a Gyalogkakukk minél üzembiztosabb, megbízhatóbb legyen. A 

fékrendszert és a hajtást egy alagsori műhelyben teszteltük egy 

általunk épített egyszerű próbapadon. Ezenkívül, amikor csak le-

hetett, kicipeltük a járgányt a szabadba. Kerestünk egy félreeső, 

elhagyatott utcát, és ott próbálgattuk a gyorsulást, az úttartást. 

Tudtuk, hogy nem a takarékosság  versenygépünk legfőbb erénye, 

hanem a gyorsaság, épp ezért a gazdaságos működés fokozására 

beépítettünk egy hőcserélőt, aminek köszönhetően a környezeti 

energiát sikeresen fel tudtuk  használni. 

- A 2011-es versenyen új arcok is feltűntek a csapatotokban…
- Igen, eljött a fiatalítás ideje, hiszen 2011-ben többen is befejez-

tük az egyetemet, lediplomáztunk.  A két új csapattag, Farkas Zsolt 

és Himes Ádám gyorsan beilleszkedett, és megnyugodva látom, 

hogy a továbbiakban is jó kezekben lesz a pneumobil-projekt. 

- Te mikor kapcsolódtál be a versenyzésbe? 
- Kezdettől fogva részt vettem a Pneumobil versenyeken, és nagyon a 

szívemhez nőtt a rendezvény, sokat köszönhetek neki. Igazi, mozgó, 

versenyzésre használható járművet tervezni és építeni hatalmas él-

ményt jelentett, ugyanakkor tanulásnak is kiváló volt. A távozásunk-

kal mindenesetre véget ér egy korszak, ami azt jelenti, hogy jövőre 

2012-ben, új névvel és valószínűleg új versenygéppel indul majd a 

csapat. Kívánom nekik, hogy sikerüljön megvédeniük a kupát!

A Kolozsvári Egyetem az első intézmény a verseny történetében, 

amely egy csak lányokból álló csapattal képviseltette magát a ren-

dezvényen. 

Lucia Racolta: - Nagyon jó ötletnek tartjuk a Pneumobil versenyt, 

mindannyiunkat inspirált, hogy teljesen az alapoktól építhettünk 

meg egy alternatív hajtású járművet. Rólunk, lányokról az a szte-

reotípia alakult ki, hogy kevesebb gyakorlati érzékkel bírunk, mint 

a fiúk, ezért mi tagadás, volt bennünk némi bizonyítási vágy is.

- Elégedettek vagytok az eredménnyel?
- Nem igazán, bár az is tény, hogy újoncként érkeztünk egy erős 

mezőnybe. Nagyon sokat tanultunk a többi csapattól, tanulmá-

nyoztuk a járműveiket, és számos olyan ötletet kaptunk, rengeteg 

olyan tapasztalatot szereztünk, amit fel tudunk majd használni a 

pneumobilunk továbbfejlesztésében. A futóművön és a kormány-

zás pontosságán például egészen biztosan javítani fogunk majd. 

- Tehát 2012-ben is jöttök Egerbe?
- Nagyon szeretnénk! A város  káprázatos,  remek a hangulat, jó a 

szervezés, és rengeteg élményt szereztünk amellett, hogy a gya-

korlatban is kipróbálhattuk az elméleti órákon tanultakat. 
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Social Media:
Pneumobil a facebook-on
A 2011-es versenyt professzionálisan 

megszervezett „médiafelhajtás” övezte. 

Nagy szerepet kapott az eseményre tör-

ténő ráhangolásban, valamint a szinte 

percrekész információk továbbításában 

a Pneumobil verseny facebook oldala, 

amely még most, a verseny után is rend-

szeresen frissül például a németországi 

tanulmányút képeivel, vagy a kecskeméti 

gálafutammal kapcsolatos tudnivalókkal. 

Mivel már minden csapatnál gőzerővel 

folyik a felkészülés a 2012-es versenyre, a 

facebook oldal működését folyamatosnak 

tekinthetjük. A hivatalos fb-oldal mellett 

a csapatok, a szurkolók további oldalakat 

hoztak létre, így valóságos Pneumobil-fel-

hő alakult ki a facebookon.

 

A korábbinál még nagyobb hangsúlyt 

kapott 2011-ben a hivatalos weboldal is 

(http://www.pneumobil.hu), ahol világosan 

áttekinthető, könnyen kezelhető felületen 

rengeteg információ érhető el pillanatok 

alatt, a versenykiírástól kezdve a csapatok 

bemutatásán át a versenyeredményekig. 

A weboldal nagy előnye, hogy egyúttal ar-

chívumként is szolgál, megtalálhatók rajta 

a korábbi versenyekhez tartozó adatok és 

információk.

Nagy munkát végzett a Pneumobil TV stáb-

ja is, amely a verseny előtt fáradhatatlanul 

járta az országot, hogy kamerájával be-

kukkanthasson az egyes csapatoknál folyó 

műhelymunkába, felkészülésbe. Az általuk 

készített spotok remekül visszaadták a 

versenyzők eltökéltségét és lelkesedését, 

és várakozásteljes hangulatot teremtettek 

a nagy megmérettetés előtt. A csapatokról 

készült, és a facebookra feltöltött videókat 

a barátok, ismerősök lájkolhatták, így roha-

mosan növekedett az érdeklődők száma. 

A lájkolók között több borcsomagot és egy 

wellness-hétvégét sorsoltunk ki. Díjaztuk 

a legtöbb szavazatot kapott csapatvideót 

is, a legtöbb “like”-ot 2011-ben a Science’s 

Kitchen csapatának sikerült összegyűjtenie.

A beharangozó kampány fontos elemét ké-

pezte a rajongók Egerbe „csábítása”. A leg-

több szurkolót felvonultató felsőoktatási 

intézmény helyszínen jelen lévő hallgatói 

között húsz darab VOLT fesztivál jegyet 

sorsoltunk ki. 

Az oldalak látogatottsága is bizonyítja, 

hogy a fiatalok szívesen fogadták, és rend-

szeresen látogatták, használták ezeket a 

kommunikációs felületeket, különösen a 

magasabb fokú interaktivitást biztosító, 

„web2-es” facebook oldal iránt mutatko-

zott jelentős érdeklődés.
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A IV. Pneumobil Versenyre benevezett csapatok 

1. Gyalogkakukk 2. Műszakik Pneumobil Team 3. PNEUphoria 4. PneuBullet

5. Metálmobil 6. MechTech 7. Lezs-Air 8. Fluxgate

9. L.S.E. 10. V.F.T.S. 11. Prérifarkas 12. Debreceni Széllovagok

13. SZE-Air-Vezet 14. MAD-MAX TEAM 15. PneuMADics 16. Lady Bugs

17. LUFTGEIST – SziReNa TS 18. FELIX 19. LOTUS 20. AETHER

A CSAPATOK



21.SZE AIR SOFT 22. Csitiri Mobile Team 23. MKLaren

24. Silver-Sting 25. AIRMINATOR 26. HolzWagen Team

29. SZMNTik 30. Kecskeméti Fütyülős 31. Dömper

32. Science’s Kitchen 33. PUFFOGÓK 34. Pollroth 

35. ENTRÓPIA 36. SZErlines 38. VELOSZITI

A CSAPATOKPNEUMOBIL KÜLÖNSZÁM

9
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PNEUMOBIL 2011

Teljes_eredmenytablazat_2011.xls

1. ENTRÓPIA
Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar

35
Farkas Krisztián Gábor; 

Koncz Ádám; Magyar Péter; 
Vincze Szilárd

���������������������

2.
SZE AIR SOFT

Széchenyi István Egyetem
����

21 Süly Péter; Szabó András; 
Góczán Ákos; Tibold Gergely

���������������������

3.
LOTUS

University of Oradea, Faculty of I.M.T
Nagyvárad

19
Balász Tibor Lénárd; Libus 
Lóránt; Kóka János; Balota 

Marius Claudiu
��������������������

Becsült max. távolság különdíj Debreceni Széllovagok
������������������������������

12
Bányai István; Morvay 

Levente; Galamb László; 
Forró Balázs

Becsült max. sebesség különdíj
SZErlines

Széchenyi István Egyetem
����

36 Ungár Tamás; Rigó Attila; 
Szele Ádám; Turi Bálint

Legötletesebb konstrukció
(Eger Megyei Jogú Város 

Önkormányzata díja)
különdíj

Silver-Sting
��������������������� 24

Jäckl Balázs; Csizmadia 
��������������������

Turáncsics Gábor

GTE különdíj
(Gépipari Tudományos Egyesület, 

��������������������������
különdíj

Prérifarkas
SAPIENTIA, Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Marosvásárhely
11 László István; Csiki László; 

Orbán Tibor; Bokor László

Optimus Plus különdíj
(Optimus Plus Kft, díja)

különdíj

Gyalogkakukk
���������������������������������������

Egyetem
1 Varga Balázs; Himes Ádám; 

Németh István; Farkas Zsolt

��������������
(Gumibörze díja)

különdíj
�����������������������

���������������������������������������
Egyetem

2 Vidovics Lajos, Bolla Dániel, 
Geiger Dávid, Michl István

Közönségdíj
(Sike Pincészet díja)

különdíj

Gyalogkakukk
���������������������������������������

Egyetem
1 Varga Balázs; Himes Ádám; 

Németh István; Farkas Zsolt

Lupufogó futam
(Bosch Rexroth díja)

EREDMÉNYEK

Versenyeredmények PNEUMOBIL 2011

Teljes_eredmenytablazat_2011.xls

Kategória Helyezés Csapat neve Rajtszáma Csapattagok Eredmény

A Rexroth legjobb Pneumobilja �����
Gyalogkakukk

���������������������������������������
Egyetem

1 Varga Balázs; Himes Ádám; 
Németh István; Farkas Zsolt

Versenybíróság és a vállalatvezetés 
döntése alapján

1. Debreceni Széllovagok
������������������������������

12
Bányai István; Morvay 

Levente; Galamb László; 
Forró Balázs

10501 m

2.
Metálmobil

Universitatea "Petru Maior"
Marosvásárhely

5
Feigi András Alfréd; Lokodi 
Zsolt; Balázsi Arnold; Árgyó 

András-Botond
9281 m

3.
Lezs-Air

Óbudai Egyetem, Bánki Donát Kar
Budapest

7 Kiss Dániel; Rutkai Tamás; 
���������������������������� 6479 m

1. Debreceni Széllovagok
������������������������������

12
Bányai István; Morvay 

Levente; Galamb László; 
Forró Balázs

������������������������

2. �������������������
�����������������������������

30
Bessenyei Sándor; Tálas 

Attila; Kovács László; Bende 
Péter Pál

������������������������

3. Dömper
�����������������������������

31
Majer Andor; Kovács Ferenc; 
Harkai Csaba; Krasnyánszki 

Tamás
������������������������

1.

Gyalogkakukk
���������������������������������������

Egyetem
1 Varga Balázs; Himes Ádám; 

Németh István; Farkas Zsolt
29,688 s

38,7 km/h

2. Debreceni Széllovagok
������������������������������

12
Bányai István; Morvay 

Levente; Galamb László; 
Forró Balázs

30,465 s
33,96 km/h

3. MKLaren
Szegedi Tudomány Egyetem, Mérnöki Kar

23
����������������������������

Muladi Balázs; Temesvári 
Norbert

32,121 s
36,07 km/h

Gyorsulási
(Bosch Rexroth díja)

Boros Andrei; Varga  Levente-
Lorand; Marincas Claudiu; 

Nagy István-Mihály

Konstrukció eredetisége
(Bosch Rexroth és az OKM díja)        

���������������������

���������������������

���������������������

Ügyességi
(Bosch Rexroth díja)

2

31

20

Vidovics Lajos; Bolla Dániel; 
Geiger Dávid; Michl István

Távolsági
(Bosch Rexroth díja)

Majer Andor; Kovács Ferenc; 
Harkai Csaba; Krasnyánszki 

Tamás

1.

2.

Eredmények Pneumobil 2011

3.

�����������������������
���������������������������������������

Egyetem

Dömper
�����������������������������

AETHER
University of Oradea, Faculty of I.M.T

Nagyvárad Gyalogkakukk 
 Fődíj

Műszakik Pneumobil Team
 Konstrukció eredetisége, I. helyezés

Debreceni Széllovagok
 Távolsági I. helyezés

Gyalogkakukk
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 Csapattagok:

Varga Balázs, Himes Ádám, Németh István, Farkas Zsolt

Lepufogó futam
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Jubileumi verseny

Számokba kódolt siker

A csapatok 5-6 hónapon át szinte éjjel-nappal készülnek a meg-

mérettetésre. A 43 csapat 166 diákját összesen 42 támogató tanár 

segíti, és legtöbbször lelkes rajongótábor is szerveződik köréjük. A 

2012-es  versenyre 27 hazai és 16 külföldi csapat jelentkezett, ösz-

szesen 21 egyetemről és főiskoláról a lengyel, román, cseh csapa-

tok száma pedig hűen tükrözi a verseny nemzetköziségét. 

Többgenerációs jubileumi verseny
A lelkiismeretes munkának, a szakértelemnek és az egyetemek-

kel való szoros együttműködésnek köszönhető, hogy a Pneumobil 

verseny olyan légkört, és feltételrendszert teremtett meg az elmúlt 

öt évben, mely a komoly megmérettetésre kész műszakis hallgatók 

új generációját nevelte ki. Összesen tizennégy - ebből nyolc külföl-

di - gólya-csapat kezdte meg élete első léghajtányának tervezését. 

A tavalyi sztár Gyalogkakukk csapat két legfiatalabb tagja további

két újonccal karöltve készül a versenyre: 2012-ben Kakukktojás 

névvel. A jubileumi verseny minden bizonnyal a generációk ver-

sengéséről fog szólni, hiszen a jelentkezők között ott vannak a leg-

régebben visszajárók is: a budapesti Műszakik Pneumobil Team, a 

gödöllői Csitiri Mobile Team és a nyíregyházi NyF2 csapatok. 

Közkívánatra, az idén először Senior kategóriában is összemér-

hetik tudásukat a már rutinosnak számító versenyzők. Tavasszal 

6 csapat áll majd rajthoz. A kategória érdekessége, hogy ebben a 

számban csak azok a már végzett hallgatók indulhatnak, akik az 

előző évi versenyek valamelyikén részt vettek, és a korábbi kész 

járművüket – mely megfelel a 2012-es versenykiírásnak - egykori 

alma materük biztosítja részükre.   

Versenyelőkészületek 
A nyári pihenős hónapokat követően a szervezőbizottság életében 

is felgyorsultak az események. A versenybíróság tagjai a nevezé-

seket megelőzően termékismertető konzultációkat szerveztek az 

egyetemeken, melyek során ismertették az adott év versenykiírá-

sának és a műszaki dokumentációnak az újdonságait, változásait, 

illetve praktikus ötletekkel, tanácsokkal látták el a hallgatókat a 

jármű építésével kapcsolatban. A műszaki dokumentációk kiér-

tékelését követően a Rexroth bocsátja a hallgatók rendelkezésére 

a meghajtáshoz szükséges pneumatikus vezérlő és meghajtó ele-

meket, amelyeket egy katalógusból - bizonyos megkötések mellett 

- a diákok maguk válogathatnak össze. 

A csapatok egy része évek óta verseng azon, hogy ki szerzi meg 

járgányára a mágikus jelentőségű 1-es rajtszámot, mely a legelső 

nevezőnek jár. Az elmúlt három évben a Gyalogkakukk csapat lég-

hajtánya viselte ezt a számot, így a nevezés kiírásának napjaiban 

a szervezőbizottság tagjai fogadásokat kötöttek, hogy ezúttal me-

lyik csapat lesz a leggyorsabb. A versenykiírást követő egy órában 

meg is érkezett az első nevezés, így a májusi versenyen a Műszakik 

csapat ragaszthatja léghajtányára az 1-es rajtszámot.

A győzelem minden bizonnyal nem a rajtszámokon múlik majd, 

hiszen a versenyt megelőző döntő időszak még csak most veszi 

kezdetét. Hamarosan kiderül, hogyan állja meg a helyét az elmélet 

a gyakorlatban.

Akik jövőre sem szeretnének lemaradni a léghajtányok versenyéről, 

már most írják be naptárukba: 2012. május 11-13., Eger, Érsekkert.

Sikeresen lezárult az V. Nemzetközi Rexroth Pneumobil versenyre való nevezés; összesen 
43 csapat jelentkezett a jövő évi megmérettetésre. A verseny iránti érdeklődés töretlen, 
sőt felívelő népszerűségét az is bizonyítja, hogy a műszakisok között 14 „vadiúj” csapat 
is verbuválódott a tavasszal megrendezésre kerülő 3 napos futamra. Nem szorul további 
magyarázatra az sem, hogy a kiírást követő első órában megérkezett az első nevezés.
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100 éves a fogazott lánc

Az első fogazott láncok gyártása több mint száz évvel ezelőtt, 

1908-ban kezdődött George Westinghouse hannoveri üzemében. 

Ezeket a fogazott láncokat - elsőként Európában-, a különböző 

motorizált járművek hajtásaiként alkalmazták. Mára ez a halk és 

időálló termék a mechanikus mérnöki munka elengedhetetlen tar-

tozékává vált.

Napjainkban az automatizálás folyamatosan új piacokat teremt, 

melynek köszönhetően a hajtó- és transzporterláncok a komp-

lex automatizálási ipar elengedhetetlen alkotóelemeivé váltak. 

Manapság a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően, a Bosch 

Rexroth gronau-i gyárában készítik a világ leggyorsabb és legerő-

sebb fogazott láncait. Noha a számítógépes fejlesztés és a lézeres 

hegesztés technológia biztosítja ezen termékek számára a legna-

gyobb pontosságot, a gyártás során a tradicionális kézimunka még 

mindig kihagyhatatlan.

A fogazott láncok piacvezető gyártójaként a Bosch Rexroth AG 

hajtástechnikai üzleti területe Európában számos berendezés és 

termelőüzem számára nyújt a hajtás és szállítás területén nélkü-

lözhetetlen megoldásokat. 

A fogazott láncok a modern „high-tech” világban és a színpadon 

is hódítanak. A budapesti Nemzeti Színház 84 darab önállóan 

vezérelhető elektromechanikus színpadi süllyesztőjének egyik 

alapvető műszaki építőeleme a Rexroth magas műszaki értéket 

képviselő, kétoldalt fogazott acéllánca. A Bosch Rexroth Kft. 

nevéhez fűződik az a „láncos átrakó” berendezés  is, mely egy 

különleges, eddig még nem alkalmazott konstrukcióval egy-

szerűen oldotta meg az igényelt mozgássort. A berendezés fő 

építőeleme ugyancsak a Rexroth kevesebb figyelmet igénylő,

poligoneffektus-mentes hajtólánca. A láncot egy digitális, prog-

ramozható szervohajtás mozgatja. A hajtás programozásával a 

mozgás paraméterei (sebesség, helyzet) a pályagörbe minden 

szakaszán beállíthatóvá váltak, sőt a függőleges szakaszon a 

véghelyzetek átprogramozásával még  a pozícionálási helyzet is  

megadható.

Napjainkban a magas termelési sebességnek nélkülözhetetlen ki-

egészítője a biztonságos szállítás. Egy szállítópályának az egyes 

munkadarabokat pontosan, időben, megfelelő precizitással és 

csúszásmentesen, folyamatosan kell a következő pontra továb-

bítania. A Rexroth fogazott transzporterláncai mesterei ennek a 

feladatnak, még a legmagasabb gyártási sebességnél is. A hosszú 

élettartam az alacsony súrlódású, speciális gördülő csapszeg-pá-

ros csuklószerkezetének köszönhetően biztosított. 

A technika manapság szédítő ütemben fejlődik, ám nem kell külö-

nösebb tudás annak megjóslásához, hogy Leonardo da Vinci zseni-

ális találmánya még sokáig velünk marad, csak éppen folyamatosan 

megújuló formában, követve az aktuális igényeket. A Rexroth célja, 

hogy a változó igényekhez igazodva a lehető legjobb minőségű ter-

mékekkel szolgálja ki üzleti partnereit. 

Egy zseniális ötlet megvalósulása
Leonardo da Vinci nem csupán zseni volt, hanem korának tudományát megelőző polihisz-
tor is. A nevéhez fűződő művészet megteremtésén túl innovatív technológiák kidolgozá-
sán is munkálkodott. Számos ötlete közül az egyik egy olyan láncból és fogaskerékből álló 
hajtás volt, melynek gyakorlati alkalmazására csak 400 évvel később került sor.
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A nevezőknek a versenyen való induláshoz először is egy részle-

tes tervdokumentációt kell beadniuk, majd pályázatuk elbírálá-

sát követően kapják meg a léghajtány megépítéséhez szükséges 

Rexroth pneumatikus elemeket. A dokumentációk is hűen tükrö-

zik, mennyi kreativitás és szakmai tudás rejlik azokban a  mérnök-

hallgatókban, akik rövidesen az ipar aktív szereplőivé válnak. A 

IV. Nemzetközi Rexroth Pneumobil Versenyre beküldött szakmai 

anyagok között igazi érdekességeket és szinte tökéletes tervdoku-

mentációkat is találunk.  Ezek közül csak néhányat említve:

A Szegedi Egyetemről érkezett MKLaren csapat megoldása igazi 

csemege. A jármű működésének érdekessége, hogy két henger dol-

gozik egy sorban. Az első egy sínen tolja az előtte levő másodikat, 

amelyik maga is működésben van, tehát megkétszerezi az első hen-

ger által biztosított sebességet, és körülbelül 70 százalékkal meg-

növeli a nyomatékot is. A 324 Nm forgatónyomatékú, négyliteres 

motort a csapat a 2010-es versenyen használt vázba építette be. A 

tengelyirányú erők kordában tartására kifelé terpesztették a kere-

keket, a függőlegestől való eltérés 8 fokos.

A nagyváradi egyetemistákból álló AETHER a többszörös expandá-

ló gőzgép elvét alkalmazta a motorépítéshez. Ennek lényege, hogy 

az első hengerben felhasznált levegő a kipufogáskor nem távozik 

a rendszerből, hanem egy második hengerbe kerül, ahol kisebb 

erővel ugyan, de újra munkát végez. Az expandáló levegőből pedig 

többletenergiát lehet kinyerni, ami elvileg a teljesítmény (vagy a ha-

tótáv) növekedését is jelenti. A csapat az előző versenyen használt 

hőcserélőt is átdolgozta. Erre azért volt szükség, mert a nagynyo-

mású palackból kiengedett, expandáló levegő akár mínusz 100 fok-

ra is lehűl. Ettől egyrészt szó szerint lefagyhat a rendszer, másrészt 

a melegebb levegő nagyobb munkát tud végezni, versenyhelyzet-

ben pedig ez számít. 

Az Óbudai Egyetem gárdája, a Science’s Kitchen háromágú forgótár-

csás motort épített. Négy henger hajtja a négy speciális formájú tár-

csát, csapágyakkal felszerelt tolórudak mozgatásával. A csapágyak le- 

és fel gördülnek a tárcsa kerületén, átalakítva ezzel az egyenes vonalú 

mozgást forgómozgássá. A tárcsa a munkahenger három kettőslöke-

tére végez  egy teljes fordulatot. A tárcsa tengelyéről pedig már gond 

nélkül tovább lehet vinni a hajtást a kerekekre. A jármű további érde-

kessége, hogy a kormányzása nem kormánykerékkel, hanem a karosz-

széria döntésével történik, ennek mértékét a vezető a testhelyzetével 

szabályozza. A karosszéria dőlésével a kerekek elfordulnak, és be is 

dőlnek, így csökkentve a valószínűségét annak a versenyeken tipikus 

balesetnek, hogy a küllők kiszakadnak, és a léghajtány a vázra rogyik.

A versenyen újoncként induló, dunaújvárosi illetőségű AIRMI-

NATOR különleges dokumentációval rukkolt elő. Bár az első pró-

bálkozásukat a zsűri elégtelennek ítélte, kaptak még egy esélyt 

a kiegészítésre. Válaszul egy nagyon részletes pályázati anyag 

érkezett, mesterien kidolgozott CAD/CAM rajzokkal, amelyeket 

műszaki tudományokban járatlanok is élvezettel nézegethetnek. 

Versenygépüket négyhengeres, soros elrendezésű, főtengelyes 

motor hajtja, amely résztöltéses elven működik. A hengereket csak 

bizonyos százalékig töltik fel levegővel, a megmaradt lökethosz-

szon a munkát a táguló gáz végzi. A nyomatékot fogazott szíj viszi 

át a főtengely és a váltó, illetve a váltó és a hajtott tengely között.  

A hátsó kerekek a kerékagyba épített szabadonfutónak köszönhető-

en tudnak differálni  a kanyarban.

A 2012-es, immár V. Rexroth Pneumobil Verseny műszaki kiírása 

jónéhány pontban megváltozott, valamint a választható elemek köre 

is bővült. A pneumobilok ifjú tervezői és építői tehát újabb kihívások-

kal néznek szembe. Ismerve a versenyzők lelkesedését és az új tech-

nikai megoldások iránti vonzódását, biztosak lehetünk benne, hogy 

ismét sok érdekes újítás fokozza a versenygépek teljesítményét, és új 

pályarekordok születnek majd Egerben.

Az expandáló gőzgéptől a forgótárcsás légmotorig

AIRMINATOR - Dunaújvárosi Főiskola

AETHER - Nagyváradi Egyetem
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Nemzetközi Rexroth Pneumobil Konferencia
2011-ben először rendezett tanári konferenciát a Bosch Rexroth Kft. A Pneumobil 
versenyhez kapcsolódó tanácskozás előadói a rendező vállalat szakemberei,
a résztvevő csapattagok, valamint a támogató tanárok közül kerültek ki.

A július elején Egerben megrendezett szakmai találkozó bevezető 

előadásában Bolyki Ferenc, a szervezőbizottság tagja ismertette, 

hogyan változtak az elmúlt négy évben a versenykiírások. Az idei 

szabálymódosítások elsősorban a biztonság fokozását szolgálták, hi-

szen a léghajtányok egyre nagyobb sebességre képesek, ami növeli a 

balesetveszélyt. A rendezők ezért 2011-ben többek között a súlypont 

alacsonyra helyezését, masszív bukókeret kialakítását, hárompontos 

biztonsági öv és kétkörös fékrendszer beépítését  is megkövetelték.

A Bosch Rexroth Kft. munkatársa, Orbán Attila a Rexroth 4EE ener-

giahatékonysági programját mutatta be. Kiemelte, hogy a Rexroth 

az egyetlen olyan gyártó, amely szisztematikusan kihasználja és 

kombinálja az összes hajtási és vezérlési technológiát, annak ér-

dekében, hogy üzleti partnereinek energiatakarékos megoldáso-

kat, és ezzel versenyelőnyt biztosítson. 

A Gyalogkakukk csapata a győzelemhez vezető út állomásait is-

mertette, felsorolva azokat a fejlesztéseket, amelyek révén tovább 

fokozták pneumobiljuk erejét, hatékonyságát és manőverezhető-

ségét. Hansúlyozták, hogy az alapos teszteknek kiemelt fontossá-

ga volt. Ezekre a korábbi években sosem jutott elég idő, de most az 

előre megtervezett időbeosztás szigorú betartásának, és az átgon-

doltabb szervezésnek köszönhetően elérték, hogy a verseny előtt 

alaposan próbára tehették, kiismerhették, és a szükséges ponto-

kon módosíthatták a versenygépet. 

Farkas Zsolt, a BME Műszakik csapatának tanára a csapaton belül 

kialakított munkamegosztást ismertette. A csapat tagjai prezen-

tációikban bemutatták, miként működött a már említett  feladat-

megosztás a gyakorlatban, hogyan sikerült egységes folyamatba 

szervezni a csapattagok tevékenységét. A Gyártástrend Magazin 

júniusi számában részletesen ismerteti a jármű felépítését. A jár-

mű 3D-s modelljének Pro Engineer programban való megterve-

zésekor a cél, egy olyan digitális prototípus, úgynevezett mockup 

létrehozása volt, ahol az első szelvénytől az utolsó pneumatika 

csőig valamennyi elem szerepel. A Műszakik versenygépe főként 

alumínium elemekből készült. A váz különböző keresztmetszetű 

csövekből álló, hajlított és hegesztett szerkezet, amely magában 

foglalja a teljes pneumatikus rendszert a különböző üzemmódok-

ra megírt programok segítségével. 

Dr. Juhász György a versenyzők szemszögéből tekintette át a 

fejlődést. A Debreceni Egyetem csapatai kezdettől részt vesz-

nek a versenyen, amelyet az első három évben rendre meg is 

nyertek. Csak egy példa: 2008-ban pneumatikus vezérlést 

használtak, 2009-ben elektromosat, 2010-ben és 2011-ben vi-

szont már PLC-vezérléssel irányították pneumobiljaik műkö-

dését. Ahogy a tanár úr is kiemelte, a pneumobil-építés remek 

alkalom arra, hogy tudományos, műszaki, szervezési és üzleti 

tevékenységeket végezzenek és hangoljanak össze az egyete-

mi hallgatók.

Dr. Vesselényi Tibor, a Nagyváradi Egyetem tanára a projektszem-

lélet fontosságára hívta fel a figyelmet, és arra, milyen nagy szere-

pe volt terveik sikeres megvalósításában az együttműködésnek, a 

munkafegyelemnek és a kommunikációnak. 

Dugár Zsolt a Kecskeméti Főiskola képviseletében minden részt-

vevőt meginvitált a szeptemberi Rexroth Pneumobil Gálafutamra, 

amelyet ugyancsak először rendeztek meg a verseny történeté-

ben. Jó lehetőség ez a kezdeményezés arra, hogy Kecskemét bel-

városában, látványos versenyzéssel vegyenek revansot az idei 

győzteseken a többiek - hangsúlyozta. 

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Fülöp Gábor 

az energiapiac helyzetét tekintette át a vállalkozók szemszögéből. 

Alapvető tendencia, hogy a fogyasztás és az ár növekszik,  ezért 

a kamara feladata az, hogy oktatással, pályázati tanácsadással, és 

egy energia beszerzési közösség létrehozásával segítsen tagjainak 

a hatékonyabb és takarékosabb energiagazdálkodásban. 

A Tanári Konferencia záró előadásában Tamás Endre a Pneumobil 

versenyek történetét foglalta össze dióhéjban. A verseny számos 

előnye közül csak néhányat említve: a leendő mérnökök az épí-

tés során megismerik a Rexroth termékeit, a versenyre történő 

felkészülés a gyakorlati képzést erősíti, innovációs megoldások 

születnek olyan alternatív erőforrások felhasználására, mint 

a sűrített levegő. És végül, de nem utolsósorban a felsőoktatási 

intézmények és a magyarországi Rexroth-vállalatok kapcsolata 

fokozatosan javul és erősödik, és ez az együttműködés mindkét 

fél számára egyértelműen előnyös. 
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PNEUMOBIL JUTALOMÚT

Pneumobil jutalomút Stuttgartba
Négynapos tanulmányúton vettek részt a 
IV. Nemzetközi Rexroth Pneumobil 
Verseny kategóriagyőztes diákjai és 
támogató tanáraik.

A családiasnak is nevezhető kiránduló csoport úti célja a hagyomá-

nyokhoz híven idén is Németország volt. Az igencsak őszies időjárás 

ellenére izgalmas és élményekben gazdag négy napot töltöttünk az 

autótörténetért rajongók zarándokhelyeként is emlegetett Stuttgart-

ban. A szakmai látnivalók megtekintésén túl azért jutott idő város-

nézésre, sőt, még egy ismerkedési estre is, ahol első kézből kaptunk 

információt arról, mit is jelent ízig-vérig pneumobilosnak lenni.

Első utunk a Mercedes Múzeumba vezetett. A 16 500 négyzetmé-

teres területen elhelyezkedő múzeum nem mindennapi látványt 

nyújt a helyszínre érkezőknek. A látogatókat lift viszi fel 42 méter 

magasba, ugyanis a DNS-molekulát idéző épület legfelső szintjén 

kezdődik a kiállítás. A tárlat tematikusan az autók korát követi, az 

érdeklődők fentről lefelé haladva tekinthetik meg a márka krono-

lógiai fejlődését. Több mint 160 oldtimer - melyeket minden nap 

fényeznek és tisztítanak, hogy állandóan csillogjanak - enged be-

tekintést a Mercedes múltjába és jelenébe.

A múzeumlátogatást követően egy remekbeszabott, és hétköz-

napinak egyáltalán nem mondható városnézés következett. Egy 

stuttgarti háziasszonynak öltözött idegenvezető kalauzolta csapa-

tunkat a városban. A Kehrwoch (kötelező takarítási hét) keretén 

belül, a helyi nevezetességek megtekintésén túl számos érdekes-

séget tudhattunk meg Stuttgartról. Eleinte meglepett tekintetek fo-

gadták seprűvel és lapáttal felfegyverkezett kalauzunkat, ám rövi-

desen remek hangulat alakult ki, és a túra végére mindenki kivette 

részét a nagytakarításból.

Kinttartózkodásunk harmadik napján a feuerbachi Bosch gyárat 

vettük célba. A gyárlátogatás során két gyártóterületet volt alkal-

munk bejárni: a CP1H és a CP4 névre hallgató dieselpumpák gyár-

tását és összeszerelését figyelhettük meg, valamint bepillantást

nyertünk a CP4 pumpa fejlesztésének főbb lépéseibe.

A gyárban elfogyasztott ebéd után kötetlen program következett. 

Az igazán lelkes résztvevők a Porsche Múzeumban töltötték a dél-

utánt, míg a csapat másik fele a városban pihente ki a három nap 

fáradalmait. Az utolsó nap azonban korán befejeződött, hiszen 

másnap még egy hosszú hazautazás várt mindenkire.

Összegezve a négy napot elmondható, hogy egy jó hangulatú, szak-

mai tapasztalatokkal és kulturális élményekkel egyaránt szolgáló 

tanulmányút részesei lehettünk, mely méltó zárása volt a 2011-es, 

IV. Nemzetközi Rexroth Pneumobil Versenynek. 
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Rexroth Pneumobil Gálafutam:

„A főiskola jelenleg azon dolgozik, hogy a lehető legjobb feltéte-

leket biztosítsa a tervek szerint 2012-ben induló járműmérnöki 

alapszakhoz. Folyik a tananyagfejlesztés, és ősszel kezdődik az új, 

korszerűen felszerelt járműipari intézet építése. Szeretnénk, ha a 

közvélemény is értesülne róla, hogy a Kecskeméti Főiskola 2012-

től a járműipari képzés új központja lesz. A fent említett célok elé-

résében jelentős szerepe volt a Rexroth Pneumobil Gálafutamnak” 

– hangsúlyozta prof. dr. Belina Károly, a GAMF Kar dékánja.

Hogy van affinitás a hallgatókban a járművek iránt, azt mi sem bi-

zonyítja jobban, mint az, hogy a főiskolán szerveződött csapatok 

kezdettől résztvevői a Pneumobil versenynek. A 2009-es rendezvé-

nyen a főiskola három csapatot is indított, amelyek első és második 

helyezéseket értek el az egyes kategóriákban.

Az idei revansfutam nemzetközi mezőnyében 22 csapat 110 

hallgatója mérte össze tudását és rátermettségét. Az időjárás is 

kedvezett a versenynek, hiszen a helyszínre látogatók szikrázó 

napsütésben tölthettek el egy izgalmas és élményekkel teli napot 

Kecskemét belvárosában. 

Visszavágó Kecskeméten

2011-ben első alkalommal került megrendezésre Kecskeméten, a Kossuth téren, az alterna-
tív hajtású járművek revansfutama. A verseny know-how-ját természetesen a magyarországi 
Rexroth-vállalatok, mint a Pneumobil verseny atyjai bocsátották a Kecskeméti Főiskola ren-
delkezésére. A „hírös város“ kiváló helyszínválasztásnak bizonyult, hiszen a főiskolán hama-
rosan kezdetét veszi a járműipari mérnökképzés. 
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Gyorsasági futam:
1.Kecskeméti Fütyülős, Kecskemét
2.Prérifarkas, Marosvásárhely
3.ENTRÓPIA, Miskolc

A csapatok szeptember 16-án, pénteken délelőtt érkeztek Kecs-

kemétre, ahol az első napot az előkészületekkel és a gépátvétellel 

töltötték. Szombaton reggel indult a járműkaraván a GAMF-ról a 

városközpontba, ahol a verseny  10 órakor vette kezdetét. A Kos-

suth téren a Kossuth szobor és a nulla kilométerkő között kiala-

kított 240 méter hosszú és 4 méter széles pályán a csapatok két 

kategóriában mérhették össze tudásukat: a gyorsasági és a gyor-

sulási futamokban.

Az új pályán folytatott kiélezett küzdelemben 
a következő eredmények születtek:

A versenyen résztvevő csapatok rajtszám szerint:

 1.) Csitiri Mobile Team – Szent István Egyetem
 2.) ENTRÓPIA – Miskolci Egyetem 
 3.) FELIX –   University of Oradea
 4.) LOTUS – University of Oradea
 5.) LUFTGEIST SziReNa TS – Nyugat-magyarországi Egyetem
 6.) MKLaren – Szegedi Tudományegyetem
 7.) PNEUphoria – Budapesti Műszaki Egyetem
 8.) Pollroth – Pécsi Tudományegyetem
 9.) PUFFOGÓK – Miskolci Egyetem
10.) Science’s Kitchen – Óbudai Egyetem
11.)  Silver-Sting – Dunaújvárosi Főiskola
12.)  SZE-Air-Vezet – Széchenyi István Egyetem
13.)  Műszakik Pneumobil Team – Budapesti Műszaki Egyetem
14.)  SZE AIR SOFT – Széchenyi István Egyetem
15.)  SZErlines – Széchenyi István Egyetem
16.)  Lezs-Air – Óbudai Egyetem
17.)  Fluxgate – Óbudai Egyetem
18.)  VELOSZITI – Dunaújvárosi Főiskola 
19.)  Prérifarkas – Sapientia Egyetem, Marosvásárhely
20.)  Dömper – Kecskeméti Főiskola
21.)  Kecskeméti Fütyülős – Kecskeméti Főiskola
22.)  Pneugeot – Szegedi Tudományegyetem

Gyorsulási futam:
1.MKLaren, Szeged
2.ENTRÓPIA, Miskolc
3.VELOSZITI, Dunaújváros

REVANSFUTAM
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Pneumobil verseny 
más szemmel

SAJTÓTÜKÖR

Műszakiak.hu, 2011. május 9.
Még a levegőt is máshogy vették Egerben: szédületes hangulat-

ban zajlott a IV. Nemzetközi Rexroth Pneumobil Verseny. Az ered-

ményhirdetést követően Gödri István, az egri Bosch Rexroth Pne-

umatika Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy a verseny 

célja az innovációs üzleti szféra és a műszaki egyetemek, főiskolák 

közötti szakmai kapcsolat erősítése, és a mérnökhallgatók támo-

gatása abban, hogy elméleti tudásukat a gyakorlatban is próbára 

tehessék. A tudományos fejlesztésekhez, a verseny támogatásá-

hoz, a szakmai háttér biztosításához nyitott szemléletre és jó szak-

emberekre van szükség, melyet csak egy olyan vállalat tud bizto-

sítani, amely képes a tradicionális ipari know-how-t a korszerű 

technológiákkal ötvözni.

Heves Megyei Hírlap, 2011. május 2.
Egyre sűrűbb a levegő Egerben. A Bosch Rexroth Kft. The Drive & 

Control Company cégfilozófiája a jelek szerint a tehetség és a mér-

nöki kreativitás kibontakoztatásának garanciája. Érdekes megfi-

gyelni, hogy egy jó vállalati szlogen mennyire széles értelemben 

alkalmazható, és milyen mélyen átszövi a vállalkozó kedvű hallga-

tók gondolkodását és tevékenységét. 

Totalcar.hu, 2011. május 17.
Immár negyedszer vettek nagy levegőt a pneumobilokat építő csa-

patok, hogy egymással és az idővel megmérkőzve új csúcsokat ál-

lítsanak fel. A léghajtányok versenyébe olyan felsőoktatási intézmé-

nyek műszaki hallgatói kapcsolódhatnak be, akik sűrített levegővel 

hajtott járműveiket maguk tervezik és építik, tanári segédlettel. A 

Bosch Rexroth vállalatok által kitalált, és a Bosch-csoport támo-

gatását is élvező verseny szokás szerint Eger közparkjában, az Ér-

sekkertben zajlott, 35 magyar és külföldi csapat részvételével. A 

pályázatok értékelését is végző egyik szervező, Bolyki Ferenc sze-

rint a technikai fejlődés látványos, és ez az eredményekben is meg-

mutatkozott. Megdőlt a távolsági (hány kilométert képes megtenni 

a pneumobil egy palack levegővel), illetve a gyorsasági rekord is. A 

szlalompályán némelyek kifejezetten vadul száguldottak, de a meg-

szigorított biztonsági előírásoknak köszönhetően (bukókeret, ala-

csonyabb súlypont, maximált magasság) szerencsére nem történt 

komolyabb baleset.

Elektronika, 2011. április 12.
A pneumobilok meghajtásához szükséges elemeket a Rexroth-vál-

lalatok bocsátják a versenyzők rendelkezésére. A pneumatikus és 

lineártechnikai termékeken kívül számos csapat él a cégek által kínált 

PLC-k beépítésé-

nek lehetőségével 

is, melyek közül 

a Rexroth átfogó 

automatizálási kí-

nálatából származó 

IndraControl I. vezér-

lőplatform ideális ala-

pot teremt a modern és 

nagy teljesítőképessé-

gű automatizálási meg-

oldások számára. 

Hungaroautó.hu, 2011. 
május 10.
„Amikor megfordul a szél-

járás, az egyik ember falat 

épít a szél ellen, hogy annak 

erejétől megvédje magát, 

a másik ember szélmalmot épít, hogy kiaknázza a szél erejét.” – ez-

zel a kínai  közmondással nyitotta meg a IV. Nemzetközi Rexroth 

Pneumobil Versenyt Gödri István, az egri Bosch Rexroth Pneuma-

tika Kft. ügyvezető igazgatója, kiemelve, hogy a verseny résztvevői 

természetesen a második embertípushoz tartoznak. Tamás Endre, 

a verseny főszervezője elmondta: Láthatóan kezd egy kifinomult

tervezői stílus kialakulni, amely a pneumatikus hajtás legapróbb 

lehetőségeit is igyekszik kihasználni.

„Úgy érzem, ismét jelentős előrelépést tettünk vállalataink és az 

egyetemek közötti minél szorosabb együttműködés kialakításá-

ban. Fontosnak tartottuk továbbá, hogy idén a szurkolókat köz-

vetlenül is bevonjuk a versenybe. Így született meg az az ötlet, 

hogy amelyik egyetem a legtöbb drukkert képes aktivizálni, an-

nak az egyetemnek a szurkolói között a verseny napján értékes 

nyereményeket sorsolunk ki”.

Gyártástrend.hu, 2011. május 10.
Az esemény egyre növekvő népszerűségét az is jól mutatta, hogy a 

csapatok a saját és a Pneumobil facebook profilján mozgósították

szurkolóikat a részvételre, valamint egy önálló televíziós stáb, a 

Pneumobil TV on Tour rögzítette a csapatok felkészülését. 

S bár mindenki, aki ellátogatott az érsekkerti forgatagba, nyertese 

volt a pörgős hétvégének, a végső győzelmet kétségtelenül a BME 

Gyalogkakukk csapata mondhatja a magáénak, hiszen mostantól 

az ő járgányukat illeti a Rexroth Legjobb Pneumobilja cím.
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Technet.hu, 2011. május 9.
Ahogy közeledünk a szorgalmi időszak végéhez, úgy sokasod-

nak az egyetemi műszaki megmérettetések. Eddig az elektro-

mos járgányok domináltak, most viszont a sűrített levegő került 

a rivaldafénybe: Egerben, öt kategóriában zajlott a légmotorral 

felszerelt kísérleti autók viadala. A helyszín többé-kevésbé adja 

magát, hiszen itt működik a hajtás- és vezérléstechnika piacon 

komoly pozíciókkal bíró Bosch Rexroth Kft. magyarországi pne-

umatika gyára. A Rexroth persze nem csak nevét és logóját adta 

a versenyhez, hanem technológiáját is. A 26 hazai és 9 külföldi 

csapatnak a cég termékkatalógusából összeválogatott vezérlő és 

meghajtó elemekből kellett minél ütőképesebb járművet tervez-

niük és kivitelezniük.

Zöldautó.info, 2011. január 12.
Gyalogkakukk a mezőnyben. A szupergyors rajzfilmfigura nevét

viselő járművet a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki 

karának hallgatói tervezték és építették. „A versenyben eltöltött 

évek alatt szenvedélyünkké vált a járművünk, a Gyalogkakukk. 

Időt és energiát nem sajnálva fejlesztettük évről évre a járművün-

ket, hogy májusban ismét összemérhessük a teljesítményünket a 

többi csapattal. A kezdetektől fogva alapfilozófiánk, hogy egy ki-

élezett versenyben csak akkor lehetünk eredményesek, ha a lehe-

tő legspecifikusabb járművet építjük, a lehető legmagasabb  mű-

szaki szinten.” – mondta el Varga Balázs, a csapat kapitánya.

SAJTÓTÜKÖR

HKIK.hu, 2011. július 4.
A konferencia egyik fő témája: A pneumatika jövője - Hogyan tovább 

pneumobil? A látványos és egyben  szórakoztató versenyeken - me-

lyek évről évre egyre több nevezőt és nézőt vonzanak - a szervezők 

olyan kérdésekre keresik a választ, mint a fosszilis energiahordozók 

kiváltásának lehetősége a járműiparban, a sűrített levegő, mint alter-

natív üzemanyag. A konferencián olyan konkrét fejlesztési ötletek is 

megfogalmazódtak, mint például kompakt pneumatikus hajtóegysé-

gek gyártása, melyre már piaci igények is  jelentkeztek. A hajtóegy-

séget olyan speciális területeken használnák, ahol például robbanás-

veszély miatt nem alkalmazható az elektromos hajtás. 

Hajdúpress.hu
Alternatív hajtású járművek mutatkoztak ma be a Debreceni Egyete-

men. A Műszaki Kar oktatói és hallgatói által fejlesztett autócsodák 

idén több versenyen is kiválóan szerepeltek. Az autókat nemcsak cso-

dálni lehetett, az érdeklődők akár ki is próbálhatták őket. Az egyetem 

díszudvarán Gaál István, a Tudományegyetemi karok elnöke is meg-

tett néhány kört: „Én óva intenék mindenkit attól, hogy ezt az egészet 

úgy értékelje, mint néhány tréfás kedvű oktató és hallgató hobbimun-

káját, mert ezekben az autókban nagyon komoly fejlesztések vannak, 

amelyek akár a későbbiekben szabadalmakhoz is vezethetnek.” A 

Műszaki Kar hallgatói az elmúlt négy évben összesen 7 pneumobillal 

- vagyis sűrített levegővel hajtott autóval - és 11 elektromobillal kép-

viselték a Debreceni Egyetemet az országos versenyeken.



20
drive&control local

Az éltető levegő
A IV. Nemzetközi Rexroth Pneumobil Versenyhez kapcso-

lódva rajzpályázatot hirdettek a szervezők, amelyen alsó- és 

felsőtagozatos egri általános iskolások vettek részt. Két témakör-

ben is szabadon engedhették a fantáziájukat a pályázók: megörö-

kíthették az éltető levegőt, vagy ha valaki ennél komplexebb té-

mára vágyott, az magáról a versenyről is rajzolhatott. A kreativitás 

nem ismert határokat, szebbnél szebb alkotások születtek. A be-

küldött rajzokból az is kiderült, hogy a gyerekek tisztában vannak 

a környezetszennyezésből fakadó veszélyekkel és az életminőség 

védelmének fontosságával – az ő nemzedékük talán többet tesz 

majd azért, hogy bolygónk még hosszú ideig élhető maradjon.  

A szakmai zsűri döntése alapján Lázár Csenge, Molnár Vivien, 

Kovács Dániel Zsolt és Somogyi Réka kapott első díjat.

   Ádám Balázs

   Kovács Dániel Zsolt

   Verebélyi Ádám

   Farkas Anna

   Lázár Csenge
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