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47. BEST PRACTICE FÓRUM 

Bosch Rexroth 

Budapest, 2018. március 9. 
 

2018. március  9‐én  38  szakember  részvételével  került megrendezésre  a  47.  Best  Practice  Fórum a 

Bosch Rexroth‐nál Budapesten. 

A Fórum célja az Az Ipar 4.0 bevezetésének tapasztalatai és feltételei, a jó gyakorlatok megosztása a 

fórum  résztvevői  között.  A  szakmai  fórum  résztvevőit  Volosinovszki  Sándor,  Kereskedelmi  vezető 

üdvözölte,  elmondta,  hogy  a  Bosch  idevonatkozó  célja  a  digitalizáció  elméletének  és  gyakorlati 

megoldásainak megvalósítása, összehangolása. 

A Kvalikon Kft. nevében Baranyi Béla, vezető tanácsadó köszöntötte az érdeklődőket. Megemlítette, 

hogy a fórum szervezésének fő célja, aktualitása, hogy a digitális transzformáció jelentősége kiemelt 

a vállalatok életében, ugyanis, ha a  tömeggyártás keretében  rosszul programozzuk be a gépeinket, 

rossz adatok érkeznek a termelésből, akkor abból akár káosz  is  lehet. Másrészt pedig a digitalizáció 

jegyében tett beruházásokkal kapcsolatban nem a megtérülést kell elsősorban mérlegelni, hanem a 

rendteremtő  képességet:  hiszen  „nem  lehet  nagyobb  rend  a  fejekben,  mint  amekkora  a 

környezetben van”. 

Dr.  Németh  Balázs,  a  KVALIKON  Kft.  ügyvezető  igazgatója  összefoglalta  továbbá  a  három  fontos 

szempont  együttes  figyelembevételét:  az  elvárt  eredmények  érdekében  a  jó  gyakorlatok 

megismerése és a vállalatok gazdasági környezetének ismeretében a feltételeket megteremtése. 

�
Köszöntés, Bosch Rexroth Kft. eredményeinek bemutatása, Ács István, ügyvezető igazgató 

A Bosch Rexroth Kft. jelen volt az ipar 4.0 kialakításánál, az alapító 8 cég között volt Németországban. 

Célként  határozták  meg  a  versenyképesség  javítását  valamint  az  internet,  mint  technológia  adta 

lehetőségek  kihasználását.  A  Bosch  csoportnál 

ma már  több mint  300  ezer  ember dolgozik  4 

területen:  az  autóipar  (Mobility  solutions), 

fogyasztási  termékek  (Consumer  goods), 

energia  alkalmazások  (Energy  and  building 

technology),  ipari  technológiák  (Industrial 

technology), és ehhez tartozik a Bosch Rexroth 

Kft.  is.  A  Bosch  a  jelenlegi  14200  munkavállalójával  a  legnagyobb  külföldi  foglalkoztató. 

Magyarországon  10  vállalata  van,  a  legerősebbek Hatvan  és Miskolc,  ill.  Budapest,  2016‐ban  1149 

mrd Ft árbevételt termelt (ami a Magyar GDP 3 %‐a), Budapesten már több mint 3500 fő dolgozik a 

fejlesztésen, és a fejlődés nem áll meg, a Campus 2. építésével több, mint 5000 fő fog dolgozni,  így 

Magyarország  Németországon  kívül  a  legfontosabb  Bosch  terület  (itt  van  a  legtöbb  beruházás).  A 

Bosch Rexrothnál 2016‐ban 85 fő dolgozott, ma is növekszik, az árbevétel 11 Mrd Ft volt, melyben a 

fő tevékenységek: gyártás, szerviz és logisztikai szolgáltatás.  
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A  digitalizáció  témakörében  nagyon  fontos 

szempont a jövőbeni működés stratégiai változásai, 

pl.:  gyorsan  növekszik  az  összekapcsolt  gépek, 

emberek,  alkalmazók  száma,  2020‐ra  kb.  50  Mrd 

lesz a hálózatba kapcsolt eszközök  száma. A  tárolt 

adatok  mennyisége  dinamikusan  nő,  most 

fordulópontnál  vagyunk.  (a  világ  adatainak  90 %‐a 

az  elmúlt  2  évben  keletkezett!).  Ezek  a 

figyelmeztető  adatok  arra  késztetik  a  technológiai 

fejlesztőket,  hogy  alkalmazkodjanak  a  jövő 

modelljeihez. 

Mi történik ma ezekkel az eszközökkel? Használjuk 

ugyan  a  telefonokat,  de  nem  használjuk  ki  olyan 

feladatokra,  amelyekre  már  ma  is  képesek 

lennének  pl.:  megnéznénk  az  otthoni 

fűtésjellemzőket,  távvezérelnénk  az  otthoni 

eszközöket, elemeznénk a gyártási adatokat (vezetőknek). A kérdés hogy az óriási adatmennyiséget 

hogyan fordítjuk a szolgálatunkba. 

A  Bosch  stratégiai  döntést  hozott,  a  K+F‐be,  digitalizációs  eszközök  gyártásába  helyezi  az 

erőforrásokat (pl. lapkagyártás). A Boschnak tömegével vannak olyan termékei amelyek i4.0 képesek 

(a mai termékeknek a 90%‐a i4.0 képes), a lényeges inkább az a kihívás, hogy kihasználjuk‐e ezeket a 

termékeket. Ez a tervezőn (Bosch) már nem múlik, a környezetet és a felhasználókat kell a megfelelő 

irányba állítani. A Bosch duális stratégiával komoly előnyt szerzett a piacon: vezető beszállító az ipar 

4.0 technológiába, de felhasználók is: a gyárakban ki tudják próbálni az alkalmazásokat, eszközöket, 

amit majd a próbák után visznek ki a piacra. 

Hannover 2016 Best Practice: A digitalizációt,  az  ipar 

4.0‐t el  lehet kezdeni az alapoknál  is. A képen látható 

muzeális  esztergapadot  (Robert  Bosch  saját 

esztergája)  kb.  120‐130  évvel  ezelőtt még  semmilyen 

érzékelővel nem  láttak el, de egy kísérleti bemutatón 

(Hannoveri  ipar  4.0  kiállítás,  2016)  fel  lehetett 

öltöztetni érzékelőkkel, szoftverekkel, amiből az összes 

fontos adatot ki lehetett értékelni. Ma már tehát nem 

az adatok megszerzése a kritikus,  inkább az, hogy mit 

kezdünk  az  adatokkal,  hogyan/mire  használjuk  fel 

azokat.  

Az  adatok  helyes  felhasználásának  lényege,  hogy  az 

adattárolás  után  kiküldjük  az  adatokat  az 

érintetteknek  (leginkább  felhasznált  adatokat,  a 

célterület elvárásainak figyelembe vételével).   

A  jövő  gyára  hasonló módon működik, mint  a  Bosch 
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épület  előterében  működő  Bosch  Rexroth  óraszerkezet,  amely  pontosan 

megtervezett,  előre  programozott,  fel  van  szerelve  érzékelőkkel,  és  az  óraszerkezet 

(mint egy termelési cella) működési adatai telefonon (webes alkalmazás) is elérhetők.  

A jövő gyára, mint koncepció egyre gyorsabban változik, a hagyományos „felfogással”, 

technológiákkal  nehéz  az  integrálás:  olyan mobil,  konfigurálható  eszközök  kellenek, 

amelyek  képesek  a  korábban  is  említett  hálózatos  együttműködésre  és 

kommunikációra.  A  jövő  gyára  teljesen másképp  fog működni:  a  jövő  a  szoftverről 

szól,  ugyanis  az  adatok  gyűjtésére  és  tárolására  már  adottak  az  eszközök,  de  a 

megfelelő  szoftverek  képesek  az  adatokból  hasznos,  alkalmazható  „információt”  szolgáltatni.  A 

Boschnál már a szükséges technológiák rendelkezésre állnak, a jövő gyárát már ma kell megalkotni. 

Hannoveri vásár  is az  ipar 4.0‐ra  fog koncentrálni,  a Bosch  fontos kiállító, 3x akkora  lesz a kiállítási 

területünk, az egész a jövő gyáráról fog szólni. Sokat lehet tanulni a jelenről és a jövőről is. 

 
A Bosch Rexroth Kft. útja a Digitális működés irányába Volosinovszki Sándor, Kereskedelmi vezető  

 

Ipar 4.0. megoldások a BOSCH Rexrothnál  
A  Bosch  Rexroth  értelmezése  szerint  a  digitalizáció  elsőként  kapcsolatot 

jelent az eszközök között (vertikális és horizontális kapcsolatok), a 2.  lépés, 

hogy az adat‐elérhetőséget és az áttekinthetőséget megteremtsük (tudjuk, 

hogy milyen adatra mikor van szükség és milyen szolgáltatások kellenek), 3. 

lépésben  jön  az  automatizálás,  melyben  az  önvezérlő  termékeket, 

intelligens, 

adaptív  gépeket 

kell  kialakítani, 

hogy  a  robotikát  és  a  valós  idejű 

folyamatvezérlést megteremtsük. A 4. lépés 

pedig értelemszerűen az emberi tényező: ki 

kell  alakítani  az  ember‐technológia 

együttműködést. 

Főbb lépések az intelligens gyártásig: 

A lean gyártás teremti meg az alapokat, ha összekapcsoltuk a gépeket, digitalizáltunk, akkor tudunk 

információt gyűjteni, ami alapján olyan tudást kapunk, ami segít az irányításban, az előrejelzés pedig 

támogatja a tanulást, az állapotfelügyeletet, a végső állapot pedig az autonómia, melyben az önálló 

rendszerdöntések és az optimalizáció adja a gyártás függetlenségét és a hatékonyságot. 

A  Bosch  Rexroth  2016  óta  van  jelen  az  i4.0‐ban  digitalizációs  projektekkel,  ugyanakkor  iparági 

napokat  is  rendez,  2017‐ben már  az  állami  törekvésekkel  összhangban  az  iparági  együttműködést 

erősítve vesznek részt a járműipar fejlesztésében (Járműipari Konferencia, Iparági Napok, 2017). 

A Bosch Rexroth három lépéses piaci megközelítése: Bosch gyárak / OEM / End User  
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A  digitalizált  végmegoldások  érdekében  elsőként  meg  kell  ismerni  a  (1.)  gyártási  tudást,  majd 

automatizálási beszállítókkal együttműködve alakítják ki az (2.)  intelligens, hálózatba kapcsolt gépek 

gyártását, és végül (3.) a gyártás és a logisztika automatizálását végzik el. 

Az  okos  termékek,  melyek  hálózatba 

kapcsoltak, azaz tud kommunikálni, legyenek 

intelligens  funkciói  (legyen programozható), 

rendelkezzen  digitális  iker  másolattal 

(melyen  szimuláció  lehetősséggel  tudják  az 

első gépet tesztelni), legyen energiahatékony és IT‐biztosnak kell lenni. Ez a termék a PLC, ami képes 

megteremteni  az  okos  vezérlést:  amiből  valós  időben  tudunk  kinyerni  adatokat  (számos 

programozhatósági  nyelvvel),  amit  össze  tudunk  kötni  gépekkel,  (vezérelhetőség,  automatizáltság). 

Pl:  elektromos  csavarozó  i3.0:  wifi  kapcsolattal,  automatikus  dokumentációval  tudjuk  biztosítani, 

hogy  a  meghibásodást  csökkentsük  50  %‐al.  Az  okos  munkaállomás  (Active  Assist)  a 

termékazonosításon  felül  be  tudja  azonosítani  a  dolgozókat,  és  a  saját  profiljához  igazítja  a  gép 

nyelvét, utasításait, stb. 

Gyártási megoldások  szintjén az első  lépcső a motorok, hajtások  intelligens  szenzorként és elemző 

központként való használata állapotfelügyelet‐funkciók ellátásáért, második szint a gép+sori szinten a 

gépek  összekapcsolása,  az  adatok  tárolása  és  elemzése,  a  (3.)  vezérlés  szintjén  megteremtjük  a 

webalkalmazásokkal történő irányíthatóságot, a (4.) felhőben pedig rendszerezzük az adatokat. A cég 

képes a zöldmezős logisztikai automatizációs projektek kivitelezésére is, melyben az SAP‐val történő 

teljes  integráció  teremti meg  az  adatok  teljes  körű  átláthatóságát,  a  hálózatba  kapcsolt  eszközök, 

dolgozók, vezérlés és raktárhelyek hatékony kezelését. 

Végül pedig áttekintést kaptunk a Bosch 

által  nyújtott  ipar  4.0‐ás  képzésekről 

(képzés,  konzultáció,  gyárbejárás, 

oktatórendszerek),  melynek  külön 

előnye, hogy a Bosch  fejleszti és gyártja 

is  a  digitalizációs  termékeket,  így 

„mindent  egyben”  megkaphatunk  a 

képzés során. 

 
Az ipar 4.0 jellemzői az Autóipari beszállító fejlesztés területén (ASD ‐Automotive Supplier 
Development)� 
 
A  beszállító  fejlesztési  irodától  (Budapest)  Ászity  Sándor  rendkívül  elgondolkodtató  felvetésekkel 
gondolta újra a digitalizáció stratégiai hatásait. 
Az  iroda  több  földrészen  is  jelen  van,  támogatják  a  Bosch 
rendszerelemekkel  az  autóipari  beszállítókat  és  így  nagyon  sok 
előremutató  tapasztalatot  gyűjtöttek  össze.  Megközelítésük, 
alapelveik hasonlóak mint a Bosch Rexrothnál: a dolgok, eszközök 
és  az  emberek  összekapcsolása  az  első  lépés,  azaz  mindenki 
mindenkivel  kapcsolatot  teremt,  ehhez  technikai  segítséget 
nyújtanak,  az  információ  transzparens  és  végül  decentralizált 
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döntések születnek a hálózatban/rendszerben.� 
Addig  nem  érdemes  ipar  4.0‐át  alkalmazni,  amíg  nincs  fejlett  termelési  rendszer,  mert  nem  lesz 
tényekkel  alátámasztott  működési,  termelés  információ,  azaz 
értékelhető adat. 
A  beszállító  fejlesztés  során  alkalmazott  sztenderd  modellek 
reflektálnak  az  ügyfél/beszállító  problémájára,  célja  a  beszállító  (és 
következésképpen a két cég közötti együttműködés) megerősítése:  

 gyors reakciók a minőségi problémák megoldására, azaz nem 
a gépek kora számít, minden gépet el lehet látni korszerű adatgyűjtési eszközökkel, 

 shopfloor menedzsment: itt fejlesztik ki a beszállítóval közösen azt a KPI rendszert, amellyel a 
termelés irányítása hatékonyabb lehet, 

 pótalkatrész  menedzsment:  gépek  kezeléséhez  szükséges  alkatrészeket,  rendeléseket 
optimalizálják, 

 gépkarbantartási  rendszer:  a  gépállapothoz  kapcsolódó  karbantartást  végzik  és  nem  a  terv 
szerintit, 

 energia menedzsment: energiafelhasználási szokások optimalizálása, 

 adatbányászat: az összefüggések által nyújtott lehetőségeket használják ki, 

 smart assembly: a korszerű technológiák és a rugalmasság alkalmazása, 

 automatizált belső logisztika: segíti a termelést, 

 nyomonkövethetőség: 10 évig tárolni kell az adatokat, ami támogatja az adatbányászatot is, 

 digital value stream: a digitális folyamatábrán tervezik és követik az adatokat. 
 
A  megfelelő  (szervezési)  technikák  alkalmazása  után  a  következő  lépés  az  adatok  megosztása:  a 
beszállító  összes  lényeges  adatát  (minőség,  gyártás,  gyártási  tételek,  gépek,  stb.)  megosztjuk  a 
felhőben. Jól szabványosított termelési rendszer nélkül nem lenne lehetséges az együttműködés és a 
fejlesztés. Nem csak konkrét megoldásaik  vannak:  Érdemes az autóipari beszállítói  láncot másképp 
értelmezni.  Az  első,  amiből  ki  lehet 
indulni:  a  vevő  diktál,  mert  a  pénz 
nála  van,  a  második,  hogy  a 
beszállítói  lánc  különböző  részvevői 
között  újraértelmeződnek  az 
együttműködési  lehetőségek,  a 
harmadik  fontos  jellemző, hogy akár 
ki  is  maradhatnak  szereplők  a 
technológiai  fejlődéssel  (i4.0).  Az 
újdonság,  hogy  a  hulladékanyag 
újrafelhasználása 2020‐tól 100 %‐ban 
meg kell, hogy történjen, így nagy hangsúlyt kap a bontás. 
Az  együttműködés  (pl.:  System  integrator  +  Parts  manufacturer)  sok  előnyt  mutat,  de  ha  az 

újrahasznosítás  jól működik,  akkor  az  alkatrész  gyártóknál  kevesebb alkatrész  kell  (piaci  hatás). Ha 

pedig mindenki mindenkivel  együttműködik,  akkor  könnyen előfordulhat:  ha  nincs  dealer,  az OEM 

pedig megosztja  a  dealer  nyereségét,  a  vevő  pedig  az  okos  telefonján  rendeli meg  az OEM‐től  az 

autót,  akkor  hatékonyabb  lesz  az  értékesítés.  Sőt:  2  óra  (pl.  heti  60  autó)  idősávot  rászánunk  a 

vevőre,  azaz  megrendelheti  telefonon,  persze  (kb.  1  mFt‐al)  többe  kerül,  de  megéri  az  OEM‐nek 

(marketing, ügyfélkapcsolat, gyakorlat‐tapasztalat). A logisztika, az alkalmazások már itt vannak, nem 

kell  sok,  hogy  a  teljes  láncban  elinduljanak  az  új  alkalmazások  és  együttműködések.  Stratégai 

szempont:  a  piaci  kapcsolatok  átalakulnak.  Autómegosztás:  a  jövő  vezetője  nem  akar majd  autót, 

ekkor már kereskedő egyáltalán nem kell, inkább kell egy flotta pl. az OEM‐nél, és csak szolgáltatást 

nyújt az ügyfélnek. Ezek a hatások tehát forradalmian megváltoztathatják az autóipart. 
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�
Ipar  4.0  mintagyár  eszköz  bemutatója.  Az  MMS4.0,  Active  Cockpit,  Active  Assist  rendszerek 

megtekintése, Rózner Lajos 

A termékek és szolgáltatások hálózata is meg fog változni a jövőben 

a hálózatba köthető eszközök elterjedésével,  fejlődésével. Kihívást 

jelenthet  a  változó  piac,  az  egyedi  igények,  a  rövid  szállítási 

határidők,  sőt a  termék életciklus  is  jelentősen csökkenhet, ehhez 

pedig  7/24‐es  rendelkezésre  állást  kell  biztosítani.  Az  előnyök 

között  3  fő  jellemzőt  említhetünk:  (1.)  Rugalmasság  és  gyorsaság 

(vevőközpontúsággal, a termékvariációk és a gyártás összhangjának 

kialakításával),  (2.)  Hatékonyság  (optimalizált  folyamatok  és  magas  rendelkezésre  állás),  melyek 

növelik a (3.) Versenyképességet (alacsony termelési költség, új innovációs lehetőségek), melyekkel a 

cég jövőjét biztosíthatjuk. 

A  jövő  gyáregységénél  hálózatba  kapcsolt  gépek  vannak,  rugalmas  a  modell,  minden  adat 

rendelkezésre  áll  (valós  idejű  transzparens  adatok)  az  irányításhoz  és  a  beavatkozáshoz  is. 

Papírmentessé  lehet  tenni  az  irányítást,  cockpit  (kulcs  mutatószám  ‐  műszerfallal)  rendszerekkel 

testre  lehet  szabni  azokat  a  vezetői  igényekhez.  A  GPS  alapú  szállítási 

eszközök  akár  200  kg‐os  alkatrészt  is  ki  tudnak  szállítani  (nem  kell 

jeladókat beépíteni). 

A  Bosch  Rexrothnak  a  digitalizáció  különböző  fokozataihoz  vannak 

megoldásaik:  ha  csak  a  gyártósorok  tervezését  akarjuk megoldani,  akkor 

ott  van  az  ingyenes  MT  pro,  ha  magasabb  igényeknek  kell  megfelelni, 

akkor: Fit4Ergonomics, melynek adatait  lehet a telefonunkon  is elemezni. 

Az ipar 4.0‐nál az ember a főszereplő, nem lehet kiváltani, ma nem a robotok megjelenése jelenti a 

veszélyt.  A  kihívás  inkább,  hogy  a  termékvariációk megnövekedésével,  a  kis  szériás  gyártással  úgy 

menjen végig a dolgozó a munkaállomásokon, hogy ne kövessen el hibát (100%‐os minőség). Ennek 

egyik  feltétele  a  Smart  munkaállomás: 

összeköti  az  embert,  a  munkadarabot  és  a 

folyamatot,  azonosítja  az  elemeket,  minden 

releváns  információt  rendelkezésre  bocsát, 

bővíthető  és  szükség  esetén  beavatkozik. 

Munkaerőhiányra  is  választ  jelent:  kevesebb 

a betanulási  idő, nem kell mentor, gyorsabb 

az átállás és így sok időt lehet megtakarítani: 

nő a produktivitás. 

A Bosch Rexroth kiváló  infrastruktúrájának köszönhetően az oktatóteremben élőben  is  láthattuk az 

Active Assist munkaállomást.  
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Gyártúra 

A Bosch Rexroth Műszaki Igazgatója, Marcis Tamás mutatta be a pedáns körülmények között működő 

gyártási területet, ahol a gyártás: megmunkálás, összeszerelés mellett szerviztevékenység is zajlik. Az 

igényeket  főleg  magyarországi  megrendelések  teszik  ki,  melyek  széles  palettán  mozognak:  egyedi 

tervezésű  hidraulikus  rendszerek  (pl.:  faültetvény  kezelés),  automatizált  gyártórendszerek 

(konvejorok, manipulátorok, automatizált munkaállomások, stb.). Az egyedi és komplex termékeket 

sztenderd  elemekből  építik  a  bemutatott  teljes‐darus  gyártóterületen.  Az  utóbbi  időben 

megnövekedett  volumen  növekedést  nehéz  volt  lekezelni,  de  a  rugalmas  gyártóterülettel  és  a 

dolgozókkal sikerült megoldani. A bemutatatott állomások: 

1.,  Megmunkálóállomás  (méretre  szabás,  linear  technika, 

marógép),  2.,  Gyártási  terület  (hidraulikus  rendszerek 

összeállítása),  3.,  Szervizterület  (meglévő  hidraulikus 

berendezések  komplett  felújítása),  4.,  Automatizálási 

rendszerek gyártása. 

A  termelési  tevékenységet  a  saját  tervezői  csapat 

támogatja, melyek eredményét (munkautasítások) a white‐

boardon elhelyezett jól látható utasítások képezik.  

A  szerviztevékenységet  magas  színvonal  jellemzi,  a  világ  80  országában  jelen  lévő  Bosch  Rexroth 

szerviztevékenységnek ugyanazt a minőségek kell produkálni, melyet a 100%‐os precizitás mellett a 

kiváló infrastruktúra (hidraulikus próbapad/maximális próbanyomás terhelés ellenőrzés) valamint az 

integrált  vállalatirányítási  rendszer  is  támogat  (alkatrészek  beépítése,  nyomonkövethetősége).  A 

dinamikusan  fejlődő  automatizálási  rendszerek  terület  mára már  az  egyszerű  komponensek  felett 

teljesen komplex rendszereket és megoldásokat képesek készíteni. 

FNS (Fertigungsnaher Supermarkt) intelligens szupermarket 

Rózner  Lajos  bemutatásában  megismerkedhettünk  egy  gyakorlati  alkalmazással  is,  melyben  az 

integrált  vállalatirányítási  kapcsolattal,  300m 

konvejorpályával,  4  lifttel,  automata 

adapterkocsikkal  és  automata  vezérléssel 

rendelkező  szupermarket  rendszer  segíti  a 

raktározást  és  a  kiszolgálást.  Előnye  a 

rendszernek, hogy a raktárkészlet csökkentése 

azzal,  hogy  a  lehető  leghosszabb  ideig marad 

az  anyag  a  konszignációs  raktárban,  hogy 

hatékonyabb  logisztikai  folyamatok,  rövidebb 

áru  mozgatási  utak  alakultak  ki,  hogy  a 

gyártósorok  ellátása  dinamikusabb  lett,  hogy  kialakult  a  valós  idejű  készlet  szinkronizálás  a 

gyártószint  és  az  SAP  között  és  optimalizált  lett  az  anyagelhelyezés  a  raktári  polcokon 

(homogenizálás).  

Nehézséget jelentett a terem kialakítása, a meglévő helyre való kiépítés, a berendezések telepítése, 

ill.  sok  csúszás  volt  a  jelentős méretek  kezelése miatt.  Az  eredmények  azonban  előremutatóak:  a 
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tárolókapacitás  –  beruházással  (kb.  1 m  EUR)  kb.  100  edb  terméket  tárolnak,  napi  100‐150  raklap 

érkezik  be,  a  kiszolgálási  idő  optimális:  percenként  viszi  ki  a  milk‐run,  így  mindezek  maximálisan 

támogatják a munkaállomásokat. 

A  nap  végén  Fux  Ádám 

(terméktámogatás)  mutatatta  be  az 

oktatóberendezésként  összeállított  3 

egységből  álló  gyártóállomást.  Az 

automatizált  rendszer  feladata 

egyértelmű  (és  előre  programozott):  a 

”raktárban”  lévő  RFID‐vel  ellátott 

kockákból  új  terméket  létrehozni  a 

megfelelő  forgatással  és  illeszkedéssel. 

A  PLC  vezérlővel  ellátott  gyártóállomás 

valódi  ipar4.0‐ás  megoldás:  minden  alkatrész  állapotát,  pozícióját  érzékeli,  a  készletszint 

összeköttetésben  van  az  SAP‐val,  a  gyártás  elindítását,  programozását  pedig  a  PLC‐n,  de  a  webes 

felületen is vezérelhetjük (webconnector). A berendezés virtuális mása is meg van tableten, így azzal 

is  lehet  vezérelni  (ilyenkor  a  PLC‐n  nem  fut  semmilyen  program),  a  nyitott  rendszer  jelleg miatt  a 

karbantartásokat  távolról  is  lehet  elemezni:  A  QR  kód  beolvasásával  minden  alkatrész 

dokumentációja elérhető, így a karbantartás is beállítható a futásteljesítményekhez illeszkedően.  

Különlegesség volt a Rexroth kapacitásérzékelővel ellátott Robot, mely 

emberi környezetben képes dolgozni, 5 kg terhet mozgatni akár 2,3 m/s 

–os sebességgel, így maximálisan támogatva, együtt dolgozva az emberi 

funkciókkal. A kapacitásérzékelő képessé teszi a robotot, hogy karjának 

közelsége bármely körülmény között sem legyen kevesebb mint 5 cm. A 

robot is felszerelhető PLC vezérlővel, de webes alkalmazásokkal anélkül 

is irányítható. Előnye a biztonsági funkción felül a mobilitás, így nagyon 

tág  körülmények  között  alkalmazható  emberi  környezetben.  A 

bemutatókon nagy érdeklődés mutatkozott, hiszen a gyártósori szakember hiány megoldására kiváló 

lehetőséget nyújt.  

 

Vitafórum 

A  vitafórumon  nagy  érdeklődés mutatkozott  az  ipar  4.0 megoldások mindennapi megvalósításával 

kapcsolatban:  sokan  egyetértettek,  hogy  szükségesek  az  informatikai  eszközök,  de  a  hálózatba 

kapcsolás  biztonságtechnikai  megoldásai  nagy  veszélyt  jelentenek  (veszély,  támadás  nem  csak 

kivülről,  hanem  oda‐nem‐figyelésből  belülről  is  jöhet).  A  gyakorlat  szerint  egyelőre  elegendő  a 

meglévő wifi  rendszer a hálózatba kapcsoláshoz. Hallhattunk példát arra  is, hogy az alvállalkozókat 

kell megfelelően szűrni: egy régi gépnél beférkőzött egy külső felhasználó, aki szűrte a leveleket. 

Az  ipar  4.0  elmei már ma  is  rendelkezésre  állnak  a  gyártócégeknél,  de  a  fejlett  megoldásokhoz  a 

sikerhez  több  tényező  szükséges,  úgy  mint:  (1.,)  a  stabilitás  megteremtésére  a  lean  eszközök  és 

módszerek  szakszerű  alkalmazása,  (2.,)  kell  a  technológiai  megoldások  szállítója  is,  (3.,)  kellenek 

informatikusok,  akik  a  személyre  szabott  digitalizációt  megteremtik  és  szükséges  (4.,)  a  szakma 
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ismerete,  magas  színvonalú,  hatékony  alkalmazása,  ezeket  kell  integrálni,  akik  sikerül  az  áttörést 

megtenni a cégeknél. 

Összefoglalás 

Arra  a  kérdésre,  hogy mit  várunk  az  ipar  4.0‐tól,  jellemző  válaszok  születtek:  azt  lehet  látni,  hogy 

adatok már vannak, de azok elemzése feldolgozása még nincs kész, a feldolgozást pedig a gyorsabb 

döntések és a tényállapotok jobb mérése érdekében kellene megtenni. Ha részben szenzorokról szól 

a  digitalizáció,  akkor  az  is  felmerült,  hogy  az  ember  a  legérzékenyebb  szenzor,  egy  dolgot  csinál 

rosszul: kommunikációt, amin javítani kell. Ha pedig a feltételeket elemezzük, akkor biztosítani kell az 

adatok tárolását, az adatbázist, tudni kell értékelni az adatokat, be kell tudni tanítani a dolgozókat, az 

irányításnak az új digitalizált rendszerhez kell igazodni és a vizualizálásnak maximálisan támogatni kell 

a működést. 

A  résztvevők maximálisan elégedettek voltak  az oktatóteremmel, a bemutatott gépek kiépítésével, 

érthetőségével,  sokan  a  résztvevők  közül  most  kezdték  a  gyártásuk  átalakítását  így  rengeteg  jó 

példát, tapasztalatot gyűjtöttek a digitalizáció elmeiből. 

A  félelmek  leginkább  a  felhő  alapú  megoldások  alkalmazhatóságával  ill.  az  emberi  oldal 

gyengeségével kapcsolatban merült fel. Így aztán nem csak a cégeknek, de a tanácsadóknak is fel kell 

készülni  a  szakmai  kompetenciák  fejlesztésére,  és  tágabb  értelemben  a  műszakai,  szervezeti 

technológiai feltételek megteremtésére. 

 

Összességében  tehát  maximálisan  tanulságos,  hasznos  és  érdekes  volt  a  fórum.  Kiemelten  pozitív 

volt,  hogy  a  Bosch  Rexroth‐nál  egy  helyen  láthattuk  a  digitalizációs  fejlesztéseket,  kísérleti 

megvalósításokat,  a  technikai  megoldásokat  és  a  gyakorlati  alkalmazásokat  valamint  a  fejlett 

oktatóbázist. 

Jó volt  látni a gyártást is, ahol mind a gyártás, mind pedig a termékek is a digitalizált világ hírnökei, 

amik mutatják, hogy az ipar 4.0 nem a valóságtól elrugaszkodott, nem megérthető találmány, hanem 

a mindennapi tervezés, termelés, szerviztevékenység része. 

Köszönjük  a  lehetőséget,  hogy  a  Bosch,  illetve  a  Bosch  Rexroth  Kft.  munkatársai  őszintén 

megosztották velünk eredményeiket, tapasztalataikat és jó gyakorlataikat! 

 

Budapest, 2018. március 9. 

Csécsei Róbert, Kvalikon kft. 


