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 Egy vállalkozónak számos képességgel kell rendelkeznie ahhoz, hogy  

 sikeres lehessen. Szaktudással, piaci érzékkel, emberismerettel.  
 De mi van akkor, ha a gazdasági viszonyok lényegesen megváltoznak,  

 és hirtelen erős szembeszéllel kell megküzdeni?  

 Mi kell ahhoz, hogy vállalatunk hajója a tajtékzó tengeren is tartsa  

 az irányt,  vagy esetleg teljesen új irányba haladjon?  

 Természetesen: bátorság. Talán ez a vállalkozó legfontosabb tulajdonsága.  ■



 Amit egyesek bátorságnak tekintenek, az mások számára egyszerűen csak  

 vakmerőség. Vagy másképp kifejezve: a bátorságot nagyon nehéz mérni.  
 Miért? Azért, mert sok köze van az ösztönös cselekvéshez,  

 de mondhatjuk azt is, hogy a megérzéshez. Ennek az észlelése  

 fontos – de gyakorolható is. Így nyugodtan hagyatkozhatunk  

 megérzéseinkre,  és bátran szembenézhetünk minden kihívással.  
 Bármennyire veszélyesnek is tűnik.  ■
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 Legtisztább formájában a bátorság azt jelenti, hogy olyan dolgokat merünk megtenni,  

 amit mások nem mernek. És hogy ezt a képességet arra használjuk, hogy másokon  

 segítsünk. Akkor is, ha ezzel veszélyes helyzetekbe  merészkedünk. Pontosan úgy,  

 mint azok a fehér sisakot viselő önkéntesek, akik rettenthetetlenül néznek szembe az  

 Aleppóban tapasztalható humanitárius katasztrófával. Velük kapcsolatban  

 az elismerésen kívül főként egy dolgot érzünk: alázatot.  ■
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Bátor vállalat a TRUMPF? 

Mindenesetre következetes vállalat, amely egyértelmű döntéseket hoz, 

és azokat rendíthetetlenül véghezviszi, nem egyszer úttörőként. TRUMPF 

Bank, Venture Capital, EUV-litográfia, additív gyártás, teljesen automata 

lézer, Ipar 4.0 gyár Chicagóban – az elmúlt időben számos ilyen döntést 

valósítottunk meg. A legnagyobb horderejű minden bizonnyal a digitális 

transzformáció, mert a teljes vállalatot érinti, és nagyon sok mindent 

meg fog változtatni. 

A TRUMPF egyik ügyfele, Corné van Opdorp (a 12. oldaltól) is ezt az utat 

választotta. És még többet is tesz: egy szövetség elnökeként például 

képzési utakat szervez, hogy másokat felkészítsen a jövőre. Civil kurázsi 

és kiállás valamiért– ez is bátorság. Gyakran nagyon személyes bátorság, 

mint Shahla Hashemi-Tehrani, a ditzingeni TRUMPF egészségügyi 

központ munkatársa esetében, aki lecsökkentette a munkaidejét, hogy 

nyelvismeretével menekülteken segítsen. Vagy a bejrúti Naggiar család 

esetében, amely látja, hogy számos más vállalkozás elhagyja a válságok 

sújtotta Libanont, ők maguk mégis rendíthetetlenül folytatják befekteté-

seiket és munkahelyek teremtését.

A bátorság egy nagy szó. És egy fontos szó a vállalkozók számára. 

Mindannyiunknak sokat kívánok belőle.

Egyszerű, durva falapok, sárgára 

festve és egymásra fektetve. Egy 

fekete deszka kerül még a tetejére, és 

kész is a recepciós pult. Ami az 

egyetemisták számára egy olcsó 

berendezési ötlet lehetne, az az  

AXOOM szoftverkészítő startup cég 

márkajelzésévé vált. Csakúgy, mint a 

sárga sportcipők. Mondanivalója 

pedig a következő: ez itt nem 

a TRUMPF, még ha a TRUMPF is 

alapított minket. Vadak vagyunk, 
fiatalok és függetlenek. Bátor dolog 

ezt a másságot következetesen 

megélni. De megengedni is.  

■

DR. MATHIAS KAMMÜLLER

E L Ő S Z Ó
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A mai időkben, amikor már nem tudjuk 

elképzelni az életünket okostelefonok, 

táblagépek és számítógépek nélkül,  

Corné van Opdorp levonta vállalkozásában  

a logikus következtetést: teljes digitalizálásra 
van szükség. A holland BOZ csoport már 

napjainkban is egy olyan folyamat kellős 

közepén tart, amelyre sokan mások még nem  

is gondolnak. Egy bátor lépés.
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2008 végén, amikor Corné van Opdorp átvette a BOZ csoportot apjától, 

az alapítótól, egy dolog viszonylag gyorsan feltűnt neki: az egyes 

megbízások kinyomtatott kísérő dokumentumai, amelyek minden 

gépnél ott voltak. „Ezek nélkül a cédulák nélkül a munkatársaink szinte 

tehetetlenek voltak. Ez számomra tarthatatlan volt” – meséli a 37 éves 

cégvezető. És mivel nemcsak alapvetően nyitott a változások iránt, 

hanem a legújabb technológiák is érdeklik, Corné van Opdorp úgy 

döntött, hogy teljes mértékben digitalizálja és okos gyárrá alakítja át 

a BOZ csoportot.

A jövő papírmentes

„Ezt természetesen nem lehet egyik napról a másikra teljes körűen 

megvalósítani. De már sok mindent sikerült” – mondja Corné van 

Opdorp. A vállalkozás sikere magáért beszél: A BOZ csoport dobogós 

helyet foglal el a holland lemezmegmunkáló cégek között, és több mint 

100 munkatársat foglakoztat. Bergen op Zoomban többek között 

a csúcstechnológiát alkalmazó és az orvostechnikai iparágak, valamint 

az élelmiszeripar számára gyártanak alkatrészeket. Nappal kisebb 

megbízásokat teljesítenek, éjszaka és hétvégenként pedig nagyobb 

sorozatokat gyártanak. A hollandok specialistának számítanak a vékony, 

legfeljebb hat milliméteres lemezek megmunkálásában. Emellett az 

elsők között voltak, akik bevezették a lézeres hegesztést a 

lemezgyártásban, és a TRUMPF lengő-hajlító gépét is telepítették. Ez azt 

jelenti, hogy BOZ csoport a lemezmegmunkálás teljes folyamatláncát 

kínálja, és ennek megfelelő komplexitású alkatrészeket képes szállítani.

A vállalat digitalizálásának lépésenként kell történnie – Corné van 

Opdorp szilárdan meg van győződve erről. Így mindenki megbirkózhat 

a diktált tempóval. „A legfontosabb köztes célunk az volt, hogy minden 

feladat offline programozható legyen, hogy még hatékonyabban 

dolgozhassunk” – magyarázza az üzletvezető. „Ma már nem a gépek 

mellett, hanem egy munkahelyen, a termelési gépidővel párhuzamosan 

végezzük a programozást. Így sokkal jobban kihasználhatjuk a gépet.” 

Ez azért is kiemelten fontos, mert a BOZ termelésében az összes gépet 

hálózatba kapcsoltuk, hogy így központilag lehessen ellenőrizni és 

vezérelni azokat. A hálózathoz az 571 tárhelyes STOPA-raktár és 

a közbeiktatott robot is hozzátartozik. A hibajelentéseket például 

SMS-en vagy e-mailen keresztül, közvetlenül az okostelefonokra is el 

tudja küldeni a rendszer. A holland vállalkozás ma már szinte alig 

használ papírt – a jövőben pedig papírmentes lesz. A gyakorlatban ez 

egy 2D-kód segítségével valósítható meg, amelyeket a lézeres gépek 

visznek fel a lemezalkatrészekre. Ez a kód például olyan információkat 

tartalmazhat, amelyek a gyártási folyamat későbbi lépéseihez 

szükségesek. A TRUMPF ezt Dot Matrix Code-nak nevezi,  

és a BOZ-vel közösen a Bergen op Zoomban felmerülő specifikus 

követelményekhez illesztette. 

Nincs változás tudás nélkül

A munkatársakat lépésről lépésre vezették be a digitális 

transzformációba. „Így senki sem érezhette magát túlterhelve” – 

mondja van Opdorp. Ahhoz, hogy az átállást a lehető 

legkényelmesebbé és legegyszerűbbé tegyék, az ügyvezető 

rendszeresen külső továbbképzésekre küldte munkatársait és 

menedzsereit. Mert már az apja is megtanította rá, hogy: „Nem szabad 

csak a saját vállalkozásban gondolkodni, hanem egy lépéssel tovább 

kell menni, és meg kell nézni, hogy mi más van még a világon.”

Ezt az elvet követi a fia is. Ezért nem csak a BOZ csoportban, hanem 

a holland lemezmegmunkálási szövetség elnökeként is tevékenykedik. 

A hagyomány kötelez – a szövetséget apja hozta létre sok évvel ezelőtt. 

A tagok évente háromszor találkoznak a részt vevő cégek egyikénél, 

és még egy alkalommal összejönnek egy tanulmányi vagy 

Peter Quist, 29 éves, a pénzügyek & digitalizálás felelőse

» Igen korán nekivágtunk  
az okos gyár felé vezető útnak,  

ezért sok mindent saját magunknak 
kellett megalkotnunk.  

De megérte. «
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» A hegesztőrobottal 
végzett munka igényesebb és 
nagyobb kihívásokat rejt, mint 
a korábbi tevékenységeim – 
ez tetszik nekem! «

Jianbin Lin, 20 éves, termelési munkatárs

információgyűjtő útra. Legutóbb a Szilícium-völgybe utaztak, ahol 

a digitalizálásról és az új technológiai trendekről tájékozódtak. 

Időközben Corné van Opdorp az Ipar 4.0 egyik legfontosabb követévé 

vált Hollandiában. Annak ellenére, hogy alapvetően nem rendelkezik 

műszaki háttérrel. Eredetileg ugyanis üzemgazdaságtant tanult, így 

a számokat és a folyamatokat tekinti legfőbb erősségének. Valószínűleg 

pontosan ez az átfogó szemléletmód az, amely segített neki abban, 

hogy bátran és dinamikusan valósítsa meg a vállalattal kapcsolatos saját 

vízióit. Egyszerűen azért, mert hitt bennük. 

Már az apja is meg merte tenni az első lépést, amikor 28 éves korában 

megalapította a BOZ csoportot. A kör akkor zárult be, amikor Corné – 

szintén 28 évesen – átvette a cég vezetését. Ő azonban teljesen más, 

mint édesapja, különbözik vezetői stílusuk is, és ezt munkatársai is így 

érzik. Egyesek közülük már akkor ismerték a mai főnököt, amikor az még FÉ
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Corné van Opdorp az elsők között indította el vállalatát 

a papírmentes gyártás felé vezető úton. Ebben 

a TRUMPF és Ipar 4.0 termékválasztéka támogatja őt. Ezeket 

a TruConnect termékcsalád foglalja magába, az egyes 

elemeket pedig mindig az ügyfél egyedi igényeire szabjuk. 

A papírmentes gyártást többek között a következőkben 

bemutatott eszközök (Tools) teszik lehetővé.

A  p a p í r m e n t e s 
g y á r t á s h o z  v e z e t ő  ú t

01

R é s z l e t e s e n  b e m u t a t v a :

Corné van Opdorp, 37 éves, ügyvezető igazgató

» Én a folyamatok  
embere vagyok, édesapám  

a műszaki ember. «

kisfiúként ugrabugrált a gyártócsarnokokban. A szoros kapcsolat 

nagyon fontos számára, ezért is jár körbe minden nap legalább egy órát 

a gyártócsarnokban, miközben sok dolgozóval elbeszélget: „Engem 

minden kolléga személyisége érdekel. És az a munka is, amit jelenleg 

végez. Ezt szeretném kihangsúlyozni.” És ezek nem csak üres szavak, 

ami a BOZ intenzív utánpótlásképzéséből is kiderül. Jianbin Lin és Peter 

Quist kiváló példa erre. Mindketten izgalmas fejlődési lehetőségeket 

kaptak a cégnél – és ezeket örömmel ki is használták. Quist szabad 

kezet kapott az informatikai infrastruktúra kialakításában, Lin pedig 

lehetőséget kapott arra, hogy beleássa magát a robottal végzett 

lézerhegesztésbe. Hasonló lehetőséget számos kolléga kap még 

a jövőben – hiszen bátor, jól képzett munkatársak nélkül lehetetlen 

a digitalizálás. FÉ
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Darabszétválasztás TruTops Fab App

R ö v i d e n  é s  t ö m ö r e n

Dot Matrix Code

A papírmentes gyártás kapcsán egy másik funkció egy lépéssel tovább 

megy: A Dot Matrix Code az egyes alkatrészek egyes megbízásokhoz 

való hozzárendelésén kívül további információkat is tartalmazhat. A kód 

ezenkívül arról is gondoskodik, hogy ezek az információk szétválasztha-

tatlanul kapcsolódjanak az alkatrészhez. Az információk kötegelt formá-

ban egy standardizált ipari 2D-kódba (adatmátrix) kerülnek, amelyet 

egy síkágyas gép lézere néhány másodperc alatt felvisz az alkatrészre. 

A kód tartalmazhat pl. olyan információkat, amelyek a lemezmegmun-

kálási folyamat további lépéseihez szükségesek. A standardizált kódot 

egy szkenner segítségével olvashatja be a kezelő.

A Dot Matrix Code a youtube-on:
www.trumpf.com/s/9hjfmt

A grafikus darabszétválasztás a lézerrel vágott lemeztáblák szétváloga-

tásában segíti a kezelőt. A darabszétválasztás segítségével például szí-

nekkel megjelölhetjük az egy feladathoz tartozó összes alkatrészt, és 

egy speciális felületen megjeleníthetjük az ezekhez tartozó adatokat. 

Így minimálisra csökken a szükséges kísérő papírok mennyisége.

Az App a TruTops Fab gyártásvezérlő szoftver mobil változata. 

Az applikációval a felhasználó mindig és mindenhol átláthatja 

a gyártást. 

Segítségével például mobil módon jelenítheti meg a darabszét-

választásra vonatkozó információkat, vagy a Dot Matrix Code 

beszkennelésével lehívhatja a benne tárolt adatokat. 

Az ügyfélről
BOZ csoport
Ügyvezető: Corné van Opdorp
A dolgozók létszáma: kb. 100
Bongaertsweg 8
4612 PL Bergen op Zoom, Hollandia
Telefon: +31 (0)164 240910
boz@bozgroup.nl

www.bozgroup.nl

• Lézeres hegesztés

• Lemezmegmunkálás

• Porfestés

• Rendszerösszeszerelés

• TruBend Center 5030

• TruBend Cell 7000

• 2x TruBend 5085

• 2x TruBend 5170

• TruBend 7036

•  TruBend 5130 +  

BendMaster

• TruMatic 6000

• 2x TruLaser 3030

• 2x TruLaser Robot 5020

Választék

Hasznos tudnivalók
A BOZ-nél található Hollandia egyik legnagyobb STOPA-

raktárrendszere, amely 571 raktárhellyel és közbeiktatott 

robottal rendelkezik.

Géppark

A  p a p í r m e n t e s  
g y á r t á s h o z  v e z e t ő  ú t

Darabszétválasztás
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A Gunzenhausen melletti Maicha lényegében 

egy utcából áll. Egy ház kiadó szobákkal, egy 

tanya – és a Heizomat. Legalábbis ilyennek 

tűnik. A családi vállalkozás szinte mindenhol 

jelen van a vidéki idillben. Robert Bloos egy  
kis birodalmat épített fel – a semmi közepén.

Robert Bloos megjelenése nem egészen olyan, mint amilyennek 

egy tipikus vállalkozót elképzelünk. Se öltöny, se nyakkendő, helyette 

sportcipő, kopott farmer és egy barnás zöld softshell dzseki Heizomat 

felirattal. Ő a tettek embere, ez azonnal nyilvánvalóvá válik. A TRUe-

csapat elindult Bajorországba, hogy megismerje azt az embert, 

aki a Heizomat céget irányítja.

Már az üdvözlés is beleillik az összképbe: egy férfias kézfogás, majd 

pedig egy fesztelen beszélgetés a rusztikus hatású előtérben, amely 

leginkább egy ebédlő hangulatát idézi. Robert, miután pillanatok alatt 

letegeződött velünk, lazán ül a nehéz faszékek egyikén – így mesél 

nekünk vállalatáról, fiáról és édesapjáról. Egy dolog mindenképpen közös 

bennük: a keresztnevük. „Édesapám kezdte el, én pedig folytattam a 

hagyományt. Ez egész egyszerűen így adódott” – meséli a 30 éves 

cégvezető. De nem csak a nevén osztozik édesapjával, idősebb Robert 

Bloosnak a vállalatban is alapvető szerepe van: ő találta fel a Heizomatot.

A történet immár 35 éve kezdődött. Ifjú teherautósofőrként az idősebb 

Robert Bloos megelégelte, hogy a tizenkét órás műszakok után hideg 

házba érkezik haza. Ezért elhatározta, hogy megoldja a problémát. Óriási 

tűzifakészlete volt, és ezt szerette volna használni, nem pedig olajjal 

fűteni. Folyamatosan bütykölt, hogy megoldást találjon az automatizált 

fatüzelésre. Végül sikerrel járt, és működőképes fűtést épített. Idővel 

egyre többen érdeklődtek Robert Bloos környezetében a szokatlan fűtési 

rendszer iránt. Az otthoni barkácsprojekt napjainkra már 245 

munkatársat foglalkoztató nemzetközi vállalattá nőtte ki magát: innen 

épült fel a Heizomat.

» Ez egész egyszerűen
így adódott. «
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Gunzenhausenből a nagyvilágba

Az elv egyszerű: a Heizomat biomasszával üzemel, és ezzel nemcsak 

költséghatékony, hanem környezetbarát alternatívát is nyújt a fosszilis 

tüzelőanyagok használatára. Az aprítékot használó fűtésekből már több 

mint 35 000 példányt telepítettek, amelyek több mint 29 országban 

üzemelnek. Németországtól kezdve, Spanyolországon át egészen 

Új-Zélandig. És mindezt anélkül, hogy fel kellett volna adni a gunzen-

hauseni vidéki telephelyet. Az alkotórészek 80 százaléka a maichai és a 

közép-frankföldi Heidenheimben található telephelyen készül. 

hogy aki rendelkezik némi műszaki affinitással, az tud saját magán 

segíteni.” Ez természetes Robertnek, és mindenki másnak is,  

aki vidéken nőtt fel.

Amíg a nagy faasztalnál ülve isszuk a kávénkat, a fiatal családapa 

elmagyarázza, hogy mit teszi olyan különlegessé a Heizomatot: 

„Mi hiszünk abban az elvben, hogy az energia a természet 

körforgásának része. Elméletben a biomasszát bármely formájában 

elégethetjük a kazánban, ez nem korlátozódik a faforgácsra. 

Szabadalmaztatott hamumentesítő rendszerünknek köszönhetően 

egyéb fahulladékok, pl. szögelt raklapok, olajbogyómagok, pelletek 

vagy brikettek is gond nélkül felhasználhatók. A hamumentesítő 

rendszert sokan megpróbálták már leutánozni, de eddig még senkinek 

sem sikerült.” Robert azonban nem dicsekvésnek szánja ezt a kijelentést. 

Éppen ellenkezőleg: inkább csak mellékesen említi meg, mintha nem is 

lenne nagy dolog. Pedig az. Hogy mennyire is, azt akkor vesszük észre, 

amikor Robert megmutatja nekünk a gyártócsarnokot. 

Az idősebb Robert Bloos azonban ízig-vérig feltaláló, így nem 

a Heizomat maradt az egyetlen termék. Az évek során a kínálat olyan 

berendezésekkel egészült ki, mint pl. a Heizohack, a Heizograf és 

a Heizotruck. A cég termékeit az első termék nevére alapozva nevezték 

el, ami már messze többet egy egyszerű vállalatnévnél: a Heizomat egy 

igen erős márkává fejlődött.

„A fosszilis energiahordozók alternatívái iránti érdeklődés erősen 

megnövekedett az elmúlt években, a környezetbarát energiaforrásokra 

való átállás az átlagos háztartásokban is témává vált” – mondja Robert. 

A legtöbb ügyfél a mezőgazdaságból származik, de magánháztartások, 

gazdasági vagy ipari tevékenységet folytató vállalkozások és wellness 

részleggel rendelkező szállodák is használják a Heizomatot.

„Szerintem minden üzemnek foglalkoznia kellene az automata 

fatüzeléssel, hiszen a fa- és kartonhulladékok elkerülhetetlenek. 

A termékeinkkel ezek felapríthatók és értékes tüzelőanyagként 

hasznosíthatók. Ezzel fűtési és hulladékkezelési költségeket is meg lehet 

takarítani” – magyarázza Robert lelkesen. A fiatal cégvezető és csapata 

– amelynek a cégvezető két nővére, bátyja és sógorai is tagjai – 

ragaszkodik apja filozófiájához: „Minden Heizomat olyan felépítésű, 

Nyugodtan és lazán sétál végig a roppant méretű csarnokokon. Amikor 

azt hisszük, hogy már mindent láttunk, akkor mindig jön még egy gép, 

még egy Heizogreif, még egy raklapraktár. Robert minden munkatársát 

a keresztnevén szólítja, és gyakran elereszt egy vidám megjegyzést. 

Türelmesen magyarázza el nekünk a különböző gépek működését,  

de még akkor sem dicsekszik soha, amikor szemmel láthatóan  

büszke – például a Heizotruck esetében, ami nem más, mint egy 

átépített, monster truck kinézetű teherautó.

Robert hagyománytisztelő ember, aki két lábbal áll a földön. Ezzel 

együtt azonban hihetetlenül bátor döntéseket hoz. Nem üzleti terv, 

hanem megérzés alapján. Mint ahogy az apja is tette évtizedekkel 

korábban. Így néhány évvel ezelőtt a család viszonylag spontán módon 

eldöntötte, hogy gyártásuk bővítéséhez megvásárolják a régi 

Hahnenkamm kaszárnyát a szomszédos Heidenheimban. Egy 370 

hektáros területet, több melléképülettel és egy csarnokkal, amelynek 

350 m-es hossza minden szokványos méretet felülmúl.

Robert autójával 15 kilométert utazunk a cég székhelyétől a kaszárnyáig, 

miközben nagy öntöttvas kapukon és egy szinte soha véget nem érő 

erdei úton haladunk át. Robert elmondása alapján ez még mind a 

telephez tartozik: „Egészen a látóhatárig.” A kaszárnya akkora, hogy  

a munkatársak biciklivel közlekednek benne. A megvásárlása melletti 

döntés kifizetődő volt: az üzlet dübörög, ahogy azt mondani szokás.  

És nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy Robert bátor vállalati 

döntéseket hozott. 

» Sokan megpróbálják 
a Heizomatot lemásolni –  

de még senkinek  
sem sikerült. «
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Ameddig a szem ellát: az egykori kaszárnya területén 
a Heizomat egy óriási gyártócsarnokot üzemeltet. 

Nagy, nagyobb, Heizomat: így fest egy 
félkész állapotú kazán.
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Valaki, aki tudja, hogy mit akar

Átsétálunk a végtelen, havas kaszárnyaterületen, amelyen mindenhol 

fát tárolnak, miközben a Heizomat cég vezetője nyíltan beszél cége 

jövőjéről: „Természetesen növekedni akarunk, és ehhez számos kreatív 

ötletünk van.”

Az egészséges növekedés szempontjából a megfelelő beruházások is 

döntő jelentőségűek az innovációs képesség mellett. Azok az új gépek, 

amelyek megfelelnek a vállalat jövőbeli terveinek. És pontosan ezeket 

találta meg Robert 2016 októberében, az Euroblech kiállításon. 

Lényegében „csak” a TruMatic 7000-t akarta megrendelni, amikor 

azonban meglátta a TRUMPF legforradalmibb új fejlesztését, hirtelen 

elbúcsúzott ettől a tervétől: „Megismertem a TruLaser Center 7030-at, és 

azonnal le voltam nyűgözve. A TRUMPF szakértői elmagyarázták nekem 

az összes új fejlesztést – a kefeasztaltól a hibrid gépkoncepción és az 

átgondolt anyagmozgatáson keresztül egészen az automata 

programozásig. És akkor rájöttem, hogy ez minden problémámat 

megoldja a 2D-lézervágásnál!” Így hát megvette a gépet. A személyre 

szabott gazdaságossági számításra vonatkozó ajánlatunkat 

visszautasította. „Megértettem a gép elvét, és tudtam, hogy az mit 

jelent a gyártásom számára. Még tájékoztattam édesapámat, aki akkor 

éppen külföldön volt, majd aláírtam az adásvételi szerződést. 

Novemberben érkezik a gép. A nagy csarnokban már kiválasztottuk 

a helyét.” A TruMatic 7000-et egyébként mégis megrendelte – 

kiegészítésként. A gyors döntések a családi vállalkozások velejárói – 

magyarázza nekünk. És azt is elmondja, hogy lényegében mindig 

a megérzéseire hallgat. Pontosan ez az, ami Robert Bloos-t és 

a Heizomat sikertörténetét jellemzi: a szakmaiság, a józan paraszti  

ész és a megérzések egészséges keveréke. 
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Ez már művészet? A fűtőanyagot 
szállítócsigák szállítják a kazánba.

Az Euroblech 2016 kiállításon a TRUMPF egy igazán 

forradalmi berendezést mutatott be: a TruLaser Center 

7030-at. A berendezés nem csak Robert Bloost győzte 

meg azonnal. A gép tele van úttörő innovációkkal – ezek 

közül hármat mutatunk itt be röviden.

T r u L a s e r  C e n t e r  7 0 3 0 : 
s z á m t a l a n  e l ő n y
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Heizomat Gerätebau-Energiesysteme GmbH
Ügyvezető: Robert Bloos 
A dolgozók létszáma: 245
Maicha 21
91710 Gunzenhausen, Németország
Telefon: +49 (0) 9836 9797-0
info@heizomat.de

www.heizomat.de

A TruLaser Center 7030-cal kapcsolatos további információkat 
itt találja: www.trumpf.com/s/xoltpe

• Heizomat

• Heizotruck

• Heizogreif

• Heizotrans

• Heizosolar

• Heizohand

• Heizoblock

• Heizopump

•  TruLaser Center 7030 

(2017 őszétől)

• 2x TruLaser 3030

• TruLaser Tube 7000

• TruMatic 7000

• TruBend 5030

• TruTool TSC 100

R ö v i d e n  é s  t ö m ö r e n

T r u L a s e r  C e n t e r  7 0 3 0 : 
s z á m t a l a n  e l ő n y

Termékválaszték

Géppark

Az alkatrészek biztonságos kezeléséről a kefeasztalokkal és SmartGate-tel 

kialakított új alátámasztási koncepció gondoskodik. Az intelligens alátá-

masztás szinkronban mozog a vágófejjel, és teljes mértékben megtartja 

az alkatrészeket a vágás közben. Ezzel a munkadarabok megbillenése és 

hegesztéses rögzítése, valamint a microjointok használata is múlté.

A klasszikus 2D-lézerberendezésekkel ellentétben a TruLaser Center 

7030-nál a vágófej mellett a lemez is mozog. A vágófej további tenge-

lyének köszönhetően a gép kiemelkedő vágásdinamikát ér el. Ennek 

eredményeként a tengely több irányba tud egyszerre mozogni, ami 

különösen megnöveli a gép teljesítményét.

A TruTops Boost programozási rendszer automatikus javaslatokat 

állít össze – nemcsak a vágáshoz, hanem a kivételhez, a szortíro-

záshoz és az alkatrészek elhelyezéséhez is. Ezeknél a fizika törvé-

nyeit is figyelembe veszi. Például azt, hogy miként lehet az alkat-

részt a legjobban kinyomni a maradékrácsból anélkül, hogy 

bárhova beakadna. Ez pedig világszerte egyedülálló megoldás.

A Heizohack 30 perc alatt 80 köbméter fát képes feldolgozni. Ez 5600 liter 

fűtőolajnak felel meg, és egy családi ház teljes évi fűtését biztosítja.

SmartGate – teljes alkatrész-támogatás

1 2 3

Hibrid gépkoncepció Programozás egyetlen gombnyomással

A régi kaszárnyaterület, amelyen a Heizomat gyártócsarnoka áll, 370 hek-

táros. Az összehasonlítás kedvéért: A new yorki Central Park területe csak 

349,15 hektár, Monaco területe pedig mindössze 202 hektár.

Robert Bloos gyártócsarnoka 350 méter hosszú. A világ legna-

gyobb személyszállító repülőgépe, az Airbus A380-800 mindösz-

sze 72,80 méteres. 

A másik, maichai telephelyen 10-ről kb. 35 000 négyzetmé-

terre bővült a gyártóterület 1982 óta, a fűtést pedig kizáró-

lag biomassza biztosítja.

100%
80 m3 =

5600 l
Termelési terület

Central Park

Monaco

370 ha 350 m
349 ha

202 ha

Az ügyfélről



Minden 1860-ban kezdődött, a szíriai – 

manapság igencsak megtépázott – Aleppóban. 

Akkoriban a város az oszmán birodalom 

gazdaságilag virágzó utolsó városainak egyike 

volt, amit a Távol-Keletet a Mediterrán Térséggel 

összekötő „selyemút” menti elhelyezkedésének 

köszönhetett. Majd 160 évvel és egy költözéssel 

később sok mindent megélt, elszenvedett, 

kockáztatott és nyert a Naggiar cég.
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Pontosan 157 évvel ezelőtt történt, hogy az akkor még csak 17 éves 

Gabriel Najjar a jómódú sógorával közösen kereskedést alapított, és 

Dabbagh&Naggiar néven acélt, szerszámokat és vasárut forgalmazott. 

Abban az időben, amikor még a Szuezi-csatorna sem készült el, 

az örmény származású fiatal vállalkozók felépítettek egy stabil 

vállalkozást, és már röviddel a kezdetek után fontos piacokat hódítottak 

meg. A kereskedelmi partnerekkel fennálló kapcsolatok is folyamatosan 

fejlődtek, főként az olasz beszállítóknál tett szert Najjar jó hírnévre. Ma, 

2017-ben, négy generációval később Philippe Naggiar meséli el, hogy 

miért pont ez lett a vállalkozás és a család történetének egyik 

mérföldköve: „Mivel számos olasz üzleti partner nem tudta helyesen 

kiejteni a Najjar nevet, az őseim egyszerűen megváltoztatták a nevet 

az azonos kiejtésű Naggiarra – először csak a cégnevet, majd később 

családunkét is.” A Naggiar utód szívesen meséli ezt a történetet –  

még akkor is, ha mindez több mint 100 éve történt. „Mert azt mutatja, 

hogy már akkor is mennyire fontosak voltak családunk számára a jó 

üzleti kapcsolatok.”

Ez az összetartás különösen fontos a Közel-Kelet válságok által sújtott 

térségében. 1935-ben a Naggiarok áthelyezték cégük székhelyét 

Aleppóból a libanoni Bejrútba, ahol azóta is honosak –  még ha ez nem 

is volt mindig könnyű. „Nálunk minden a bátorságról szól – a mi 

országunkban tényleg rengeteg kell belőle” – meséli Philippe Naggiar. 

Libanonban igen bonyolultak és szélsőségesek a politikai és gazdasági 

keretfeltételek. A kb. négy millió lakosú kis országban 17 különböző 

vallási közösség él együtt. Az ország lakosságához viszonyítva itt 

a legmagasabb a menekültek aránya: 1000 lakosra több mint 

180 menekült jut. Libanon mint kereskedőnemzet hosszú kereskedelmi 

múltra tekint vissza, de a polgárháború és az Izraellel 2006-ban 

A 2000-es években egy másik családtagnak, Fady Naggiarnak született 

meg az a víziója, hogy befektessen a Naggiar Service Center 

modernizálásába. Ezzel pedig kezdetét vette a Naggiar és a TRUMPF 

sikertörténete. A Naggiar ma rozsdamentes acélból, alumíniumból, 

sárgarézből, vörösrézből és cinkből készült termékek széles választékát 

kínálja. Emellé pedig szolgáltatásokat, formatervezést és műszaki 

tanácsadást. A vállalat öt üzletágból épül fel. Ezek a következők: 

fémbeszerzés, építészeti termékek, szervizcenter, felszerelések és 

tartozékok, valamint csomagolási anyagok. A vállalati egységeket Fady, 

Roy, Ralph, Maya és Philippe Naggiar vezeti, Farid Naggiar pedig 

a főigazgató. Philippe Naggiar doktorált villamosmérnök a 27 évével 

ugyan a legfiatalabb ügyvezető, de messze nem tekinthető újoncnak 

a szakmában. A Naggiarral együtt nőtt fel, és ő a család ötödik 

generációjának első képviselője a vállalatnál. Mégsem volt számára 

olyan egyszerű beszállni a vállalkozásba, mert más területeken is igen 

tehetségesnek bizonyult: még nagy szenvedélyét, a bűvészkedést is 

feladta ezért. De a vér nem válik vízzé. Philippe Naggiar érezte, hogy 

hová tartozik, és ma már örül, hogy részese lehet a vállalat jövőjének.

A vér nem válik vízzé

A Naggiarok számára a család a legfontosabb. A vállalkozás azóta, hogy 

Gabriel Najjar megalapította, megszakítás nélkül a család kezében van. 

Ilyen hosszú idő alatt természetesen elkerülhetetlenek a belső 

súrlódások és összetűzések. A testvérek és az unokatestvérek azonban 

mégis mindig összetartottak. „Azért működik, mert azonosak 

a vállalattal kapcsolatos vízióink és szenvedélyünk. Akkor is,  

ha mindenki saját döntéseket hoz. 

bekövetkezett összetűzés miatt kirobbant harcok jelentős gazdasági 

károkat okoztak, így az ország sokat veszített a Közel-Kelet kereskedelmi 

és szolgáltatási központjaként játszott szerepéből. A nyomok a részben 

sikeres újjáépítés ellenére a mai napig is látszanak Bejrút belvárosában. 

Emellett az elmúlt években elvesztették egyik fontos felvevő piacukat, 

Szíriát, és a Perzsa-öböl menti államokba, valamint az Arab-félszigetre 

vezető szárazföldi tranzitútvonal is nehézkessé vált. A Naggiarok ennek 

ellenére sohasem fordítottak hátat székhelyüknek, amelyet modern, 

bátor, konzervatív, de egyben nagyon nyitott helyként jellemeznek. 

Épp ellenkezőleg: A családi vállalkozás új gépekbe fektet be és új 

termékeket fejleszt. Mert olyan hazafiak vezetik, akik hisznek Bejrútban, 

Libanonban és az ottani emberekben. A Naggiar emellett 2008 óta  

már Katarban is tevékenykedik: a Naggiar Qatar építészeti  

termékekre specializálódott.

» Nálunk minden  
a bátorságról szól. «
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A megállás nem jelent alternatívát 

A Naggiar család szerint rengeteg potenciál rejlik a libanoni 

gazdaságban. Rengeteg az okos, rendkívül magasan képzett, vállalkozó 

szelemmel megáldott ember. Minden egyes ember, aki nem külföldre 

megy, hanem Libanonban marad, fontos személy. És bátor. A libanoni 

vállalkozások 80-85 % a mai napig családi tulajdonban van. „Ez az egyik 

fontos oka annak, hogy az ipar stabil marad. A tapasztalatukra 

feltétlenül szükség van” – mondja Philippe Naggiar.

Ő maga 2011-ben volt Németországban, hogy szakmai gyakorlatot 

szerezzen a TRUMPF ditzingeni üzemében. Ott két hónapig ismerkedett 

azokkal a gépekkel, amelyeket később Bejrútban üzemeltetni akart. 

„Nagyon fontos volt az alapoktól kezdve megismerni a gépeket ahhoz, 

hogy saját magunk is dolgozhassunk velük.” De nem ő az egyetlen, aki 

külföldön szerzett tapasztalatokat: a Naggiar család már több generáció 

óta elküldi a fiait és lányait külföldre, hogy szélesítsék látókörüket, és 

ezzel a céget is tovább építsék. A megállás nem jelent alternatívát. Ezért 

is vett a Naggiar 2016 októberében, a legutóbbi Euroblech után ismét 

egy új gépet: a TruLaser 5030 fibert, mégpedig a legnagyobb 

rendelhető, nyolc kilowattos lézerteljesítménnyel. 

A következő nagy lépés a termelés automatizálása lesz, amelyet két év 

múlva terveznek – szintén a TRUMPF-fal együttműködve. Az új TruLaser 

5030 fiber megvásárlásakor a Naggiarok kevesebb mint 30 perc alatt 

ütötték nyélbe az üzletet: „A megfelelő partnerekkel könnyebb 

bátornak lenni.”

Óriási összetartás: Még ha mindenki maga is vezeti saját 
üzletágát, a családi tanácsban mindent megbeszélnek. 
Balról jobbra: Maya Naggiar, Ralph Naggiar, Farid Naggiar, 
Roy Naggiar, Fady Naggiar, Philippe Naggiar.
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A Naggiar a legnagyobb teljesítményű, 8 kW-os 
lézerrel felszerelt modern TruLaser 5030 fiberrel dolgozik. 

Ahhoz, hogy a lehető legjobban ki lehessen használni az 

ebben a gépben rejlő számos lehetőséget, minden felhasz-

nálási célra rendelkezésre áll a megfelelő vágási 
folyamat. Az alábbiakban röviden bemutatunk néhányat 

a TruLaser 5000-es sorozat gépeihez használható vágási  

folyamatok választékából.

R é s z l e t e s e n  b e m u t a t v a :

V á g á s i  f o l y a m a t o k 
a   T r u L a s e r  5 0 0 0 - e s 

s o r o z a t t a l 
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• Lézervágás

• CNC stancolás és prégelés

• Hajlítás

• Csiszolás és sorjázás

R ö v i d e n  é s  t ö m ö r e n

CoolLine: bővített kontúrlehetőségek vastag lemezeknél

• TruPunch 1000

• TruLaser 5030 fiber

• TruLaser 5040

• TruLaser 5040 fiber

GépparkService Center

V á g á s i  f o l y a m a t o k 
 a  T r u L a s e r  5 0 0 0 - e s 

s o r o z a t t a l

Meglepően filigrán alkatrészek vágása vastag szerkezeti acélban, nagy 

folyamatbiztonsággal és szoros illeszkedéssel: a CoolLine-nal mindez 

lehetséges. A munkadarab vágás közbeni célzott hűtése új geometriákat 

tesz lehetővé, és egyértelműen növeli a folyamatbiztonságot. Megmun-

kálás közben a vágófej speciális fúvókákból  célzottan, kör alakban vízper-

metet fúj a lézersugár köré a munkadarabra. A víz párolgása lehűti az 

anyagot a lézersugár körül. Így a vágási folyamat közben csaknem állandó 

marad a hőmérséklet.

A nitrogénes vágástechnológiában mérföldkövet jelent a High-
speed és a Highspeed Eco új turbó-vágási eljárás. Az összes 

tény egy pillantásra:

Számos vágási folyamat esetében utólag is lehetséges a fel-
szerelés, ha az ügyfélnek ilyen jellegű igénye van. Tehát a lézeres 

vágógépek bármikor felkészíthetők új követelmények teljesítésére.

Az ügyfélről
Naggiar Industries S.A.R.L.
Ügyvezető: Farid Naggiar
Iroda és értékesítés
6 Hobeika street, Saifi
Beirut 2029 6406, Libanon 

Telefon: +961 (0)1 56 26 52
contact@naggiar.net
servicecenter@naggiar.net
www.naggiar.net

Alkalmazási terület 
Szerkezeti acél, 
közepes és nagy12 mm

lemezvastagság1

2

Új vágási folyamatok Funkcionális bővítések

A következő berendezésekhez rendelhető: 
•  Highspeed Eco: a TruLaser 5000-es sorozat szilárdtestlézeres 

gépei (8 kW) 

•  Highspeed: a TruLaser 5000-es sorozat és a TruLaser 3000-es 

sorozat szilárdtestlézeres gépei (6 kW)

A CoolLine, a Highspeed és a Highspeed Eco vágási folyamat 

esetében is lehetséges az utólagos felszerelés.

Minden géphez léteznek további megfelelő funkcionális 
bővítések, amelyek szélesítik a felhasználási területet. 

Információk
www.trumpf.com/s/0wh36d 

3

+ 100%

Termelékenységnövekedés
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Venture Capital, azaz kockázati tőke, ez bonyolultan hangzik –  
de mi is ez egyáltalán? 

A kockázati tőke elsősorban a startup vállalkozásokba való befektetést 

jelenti. A kifejezetten kockázatitőke-befektetésekre szakosodott 

alapoknál általában a magas hozam az elsődleges cél; ez azonban 

együtt jár a magas kockázattal. Amikor klasszikus vállalkozások – mint 

mi is – stratégiai okokból fektetnek be, akkor azt vállalati kockázati 

tőkének nevezzük. Gyakorlatilag olyan startup vállalkozásokat keresünk, 

amelyekkel szorosan együtt szeretnénk működni. A befektetés ilyenkor 

mindkét félnek segít: a startupnak azért, mert pénzhez és 

tapasztalathoz jut. Mi pedig az innovatív fiatal vállalkozáshoz való szoros 

kapcsolatból profitálunk. Az innováció támogatása alapvetően már 

régóta szerves része a TRUMPF üzletfilozófiájának. A Venture Capitallel 

most megtettük a következő logikus lépést, és megalapítottunk egy 

társaságot, amelynek feladata a technológiai startup vállalkozások 

támogatása. Így célzottan tudjuk keresni azokat technológiai 

innovációkat, amelyek érdekesek számunkra. Az olyan piacokon, 

amelyek csak érintik a fő kompetenciáinkat.

Hogyan néz ki a finanszírozás? Tervezik-e azt is, hogy teljes egészében 
átvesznek startup vállalkozásokat? 

Nem, a célunk nem ez. Az alapító csapatoknak általában kezdeti 

finanszírozásra van szükségük. A TRUMPF Venture-rel pénzügyi 

támogatáson keresztül tudunk hozzáadott értéket nyújtani. Összesen 

40 millió Eurót fogunk öt évre elosztva befektetni. Évente akár öt startup 

vállalkozást is szeretnénk támogatni. Ezt 10 és 30 százalék közötti 

kisebbségi részesedésekkel tervezzük megvalósítani. Az első 

befektetést már lezártuk a múlt év végén: a XARION Laser Acoustics 

érzékeléstechnikai startup vállalkozást támogatjuk.

TV-nézők milliói látták az „Az oroszlánok barlangja” című TV-műsort.  

Főleg a fiatalok rajonganak azért a koncepcióért, amelynek keretében 

startupok, bütykölő szakik és feltalálók küzdenek egy-egy termékkel 

vagy ötlettel a befektetőkért. Christof Siebert, a TRUMPF ditzingeni 

innovációmenedzsmentjének vezetője is ismeri a műsort. Őt azonban ennél 

több köti össze az ottani befektetőkkel, hiszen ő maga is egy közülük. 

Az interjúban arról mesél, hogy miként keresi és találja meg  

a Venture Capital csapatával a jövő technológiáit.

Christof Siebert (jobbra) és kollégái 
egy munkamegbeszélés közben.
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A Venture Capital nem egy szokásos részleg a TRUMPF-on belül – 
a társaságuknak megvannak a speciális munkamódszerei, ugye?

Ahhoz, hogy azonos hullámhosszon tudjunk együttműködni 

a startupokkal, fontos, hogy hasonlóan gondolkodjunk és cselekedjünk. 

Ehhez többek között az is hozzátartozik, hogy gyorsan reagáljunk. 

Van egy mondás, ami jól összefoglalja az egészet: „A nagyvállalatok 

világában a naptárt nézik, a startupoknál pedig az órát.” Gyorsabban 

hozzák a döntéseket – és ezt természetesen nekünk is le kell tudnunk 

követni. Ehhez hozzátartozik az a bátorság is, hogy kiadjunk egyes 

feladatokat, és megbízzunk a munkatársakban. A TRUMPF Venture 

GmbH-val külön társaságunk van a témáink számára. Reméljük, hogy 

a jövőben a munkamódszerünk ennek köszönhetően még jobban 

felgyorsul és leegyszerűsödik. 

Milyen területeken keresnek lehetséges partnereket?

Nálunk természetesen az okos gyár az egyik fontos téma. Olyasmiket 

keresünk, ami túlmutat a TRUMPF már meglévő tevékenységein. Például 

a mesterséges intelligencia és az additív gyártás területén. De más 

területek is érdekesek lehetnek. Egyik partnerünk, a XARION lézeralapú 

méréstechnikával foglalkozik. A TRUMPF valószínűleg soha nem 

fejlesztene ilyesmit saját maga, a technológia azonban nagyon jól 

illeszkedik a saját témáinkhoz.

És hogyan találják meg azokat a startup vállalkozásokat, amelyek illenek 
Önökhöz és az elképzeléseikhez?

Különböző módszereket használunk. Például ellátogatunk olyan 

rendezvényekre, ahol startup vállalkozások bemutatkoznak, és 

bírálóként veszünk részt olyan versenyeken, mint például a „Code_n” 

innovációs platform. A legfontosabb egy jó hálózat kiépítése. 

 Egy éven belül összességében kb. 500 startup vállalkozást néztünk 

meg – ebből 50-et részletesebben vizsgáltunk – és kb. 30-cal 

folytattunk tárgyalásokat. Egyes startupokkal már viszonylag 

előrehaladott állapotban voltunk, de végül mégis megszakítottuk 

a tárgyalásokat. Ebben a szakmában különösen fontos, hogy 

hallgassunk a megérzéseinkre. Egy üzlet megkötése előtt mindig 

Gyors csapat: a kockázati tőke szakértői az utolsó 
hónapokban 500 startup vállalkozást néztek meg, 
és 30-at választottak ki a szűkebb körbe.

feltesszük magunknak a kérdést, hogy befektetnénk-e a saját 

pénzünket, és hogy biztosnak gondoljuk-e, hogy az adott startup 

sikeres lesz. Itt azonban nincs „helyes” vagy „helytelen”, sokkal inkább  

az a fontos, hogy azonos vagy hasonló témában számos különböző 

startup vállalkozással ismerkedjünk meg, és ezzel tapasztalati  

tőkét szerezzünk. 

Miként folytatódik az együttműködés Önök és a startupok között, miután 
sikerült a „tökéletes párosítást” megtalálni?

Segítünk a startup vállalkozásoknak abban, hogy növekedjenek és 

kapcsolathálózatot építsenek. A következő finanszírozási lépésekben 

lehetőség szerint részt szeretnénk venni. Az üzletrészeket általában 

hét és tíz év közötti idő elteltével adjuk el. Az ilyen befektetés egy 

„határozott időre kötött házassághoz” hasonlít – ahhoz, hogy jól 

működjön, mindkét félnek ellenőriznie kell, hogy jól összeillenek-e. 

Egy bizonyos mértékű kockázatot azonban nem lehet teljesen kizárni, 

hiszen nem egy befutott márkába fektetünk be. 

A kockázat mindig bátorsággal jár együtt – mennyi kell belőle  
az Önök munkájában? 

Én úgy mondanám, hogy a bátorságnak különböző szintjei vannak: 

mind az alapítóknál, mind pedig nálunk. A startupok természetesen 

másfajta kockázatot vállalnak, mint mi a vállalatcsoportnál. Ezért nagyon 

fontos, hogy megbecsüljük a bátorságukat, és egyenrangú félként 

kezeljük őket az együttműködés során. Mi pedig a Venture Capitalnél 

azért vagyunk bátrak, mert annak ellenére fektetünk be, hogy pontosan 

tudjuk és fel is tételezzük, hogy nem lehet mindegyik vállalkozás sikeres. 

Előfordulhatnak – sőt kell, hogy legyenek – kudarcok is. Tíz startup 

vállalkozásból három vagy négy csődbe megy, három vagy négy mutat 

kisebb növekedést, és csak egy lesz valóban sikeres. Szóval igen, 

bátorság mindenképpen kell – de tudással kombinálva. 
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BIZ+

SHORTCUTS Érdekességek, tudnivalók és meglepő tények.

TRUMPF goes  
Silicon Valley

Plusz mínusz nulla a dinamikus 
munkaidőrendszerben

A TRUMPF technológiai és lézerközpontot 

nyitott a Szilícium-völgyben. „A lézeres 

megmunkálás, a mikrotechnológia és 

bevonatkészítési technológiák kérdéseivel 

foglalkozó, új alkalmazástechnikai 

laboratóriumunkkal az amerikai 

technológia fellegvárának közepén 

és – különösen a fogyasztói elektronika 

és az E-mobility területén tevékenykedő 

– ügyfeleink, partnereink közvetlen 

közelségében vagyunk” – mondja Peter 

Leibinger, a cégcsoport helyettes elnöke 

és a Lézertechnika / elektronika üzletág 

vezetője. Így közvetlenül a helyszínen 

megvizsgálhatjuk az ügyfelek speciális 

igényeit, meghatározhatjuk az optimális 

eljárásokat, és beazonosíthatjuk 

a megfelelő lézereket.

Díjzápor  
Hannoverben

Az Euroblech 2016 kiállításon rögtön két 

kitüntetésben is részesült a TRUMPF „A le-

mezmegmunkálás következő generációja” 

versenyen. Az egyiket a TruConnect Ipar 4.0 

megoldásaiért, a másikat pedig az „Akadémi-

ai kiválóság” kategóriában sikerült elnyerni. 

Itt a TRUMPF a Fraunhofer IPA (Institut für 

Produktionstechnik und Automatisierung, 

Gyártástechnológiai és Automatizálási Inté-

zet) intézettel közösen nyerte el a díjat egy 

olyan munkahely bemutatásáért, amelyen 

informatikai megoldások segítik a lézeres 

gépek alkatrész-válogatását. Emellett 

a „Blechnet” és az „MM Maschinenmarkt” 

szaklap kitüntetéseit is sikerült elnyerni 

a kiállításon – többek között a forradalmian 

új, teljesen automata lézeres berendezésért, 

a TruLaser Center 7030-ért. 

A jövő reggelije

Samuel Kurz, Philipp Ruta és Fabian Bacher 

forradalmasítani szeretnék a reggeli 

pirítóst. A Leonbergi Szakiskolaközpont 

csapata részt vesz a német „Jugend 

forscht” utánpótlásversenyen, és ehhez 

egy olyan, beépített lézerrel felszerelt 

kenyérpirítót készítenek, amelyet egy 

applikáción keresztül egyedileg lehet 

programozni. Időjárásjelentés vagy 

egy kisebb üzenet kerüljön a pirítósra? 

Semmi gond! A három fiatal egy hétig 

vendégeskedett a TRUMPF-nál, és 

megszerkesztettek egy fémelemekből 

készülő védőházat, amelyet helyben 

vágtak le és hajlítottak meg. A verseny 

első körén már túljutottak a fiatal feltalálók 

a bűvös kenyérpirítójukkal.

Weboldal:  
új és optimalizált

Egy új webes korszak kezdete: A TRUMPF 

teljes egészében átdolgozta a honlapját, 

és új dimenziókat nyitott meg a kényelem és 

a szolgáltatások terén. A termékekkel, szol-

gáltatásokkal, szakágakkal és alkalmazásokkal 

kapcsolatos aktuális információk a letisztult 

felépítésnek és az egyszerű navigálásnak kö-

szönhetően gyorsan fellelhetők. Az érdeklő-

dők csupán néhány kattintással új funkciókat 

is használhatnak – például a termékválto-

zatok műszaki adatainak összehasonlítását. 

Ezenkívül a MyTRUMPF ügyfélportált 

is beépítettük a honlapba. Legyen szó 

személyi számítógépről, táblagépről vagy 

okostelefonról – az oldalak mindig az adott 

végkészüléknek megfelelően jelennek meg, 

így mindenhol hatékonyan használhatók.

u  www.trumpf.com

TruConnect  
Roadshow 

A TRUMPF spanyolországi és 

portugáliai részlege 2017 februárjában 

és márciusában, az Ibériai-félsziget 

összesen tíz városában mutatta 

be az első alkalommal, exkluzív 

ügyfélrendezvényeken  

 a TruConnect Ipar 4.0 megoldások világát. 

A hálózatba kapcsolt gyártás 

 olyan intelligens megoldásai, mint a Web 

Calculate vagy Condition Guide mellett 

főként a spanyol referencia-ügyfeleknél 

lebonyolított tanácsadási projektek 

eredményei álltak a középpontban. 

A résztvevőket a virtuálisvalóság-részleg is 

lenyűgözte, amelyen keresztül közvetlen 

közelről és interaktívan ismerhették meg 

az okos gyár működését.

Ditzingenben új időszámítás kezdődött: 

a TRUMPF bevezeti az éves munkaidő-

elszámolást. Nicola Leibinger-Kammüller 

számára ez fontos lépést jelent a jövő felé. 

„ Az egyre előrehaladottabb digitalizálás 

és a rövidebb termékciklusok ismeretében 

még rugalmasabban kell tudnunk reagálni” 

– magyarázza az üzletvezetés elnöke.

A normál heti munkaidő helyett 

a munkatársak lehetőséget kapnak 

arra, hogy egy folyószámlán vezessék 

a többletmunkaidőt a +200 és -100 

munkaóra közötti tartományban, és ezt 

használhatják fel a lecsúsztatáskor.  Ha sok 

a munka, például egy kiállítás előtt, akkor 

jóváíródnak a munkaórák. A nyugodtabb 

időszakokban pedig hosszabb szüneteket 

vehetnek ki a munkatársak. Az új 

szabályozás különlegessége az egyszerű 

működés. A vezetők és a munkatársak saját 

maguk dönthetnek arról, hogy dinamikus 

munkaidőben szeretnének-e dolgozni, 

vagy nem – anélkül, hogy egyeztetni 

kellene az üzletvezetéssel vagy az üzemi 

tanáccsal. 

Ez az éves munkaidő-elszámolás a cégen 

belüli, 2021-es munkamegállapodás egyik 

része. Az ilyen jellegű megállapodások 

már 1997 óta készülnek. Az éves 

munkaidő-elszámoláson túlmenően 

a mobil munkavégzés és az életkor 

figyelembevétele, valamint a képzési 

kezdeményezés is fontos része 

a megállapodásnak.

Lézerezés 
világbajnoki szinten

Forma-1-es versenyzőként Ayrton 

Senna sporttörténelmet írt. Harmadik 

világbajnoki címének huszonötödik 

évfordulója alkalmából az Ayrton Senna 

Intézet a TRUMPF-fal együttműködve 

különleges kiállítást hívott életre 

Brazíliában: egy szabadtéri múzeumot. 

A művész, Rafael Sanchez tizenegy szobrot 

tervezett, amelyek Senna karrierjének 

fontos pillanatait örökítik meg. A több 

mint két méter magas műalkotások egy 

TruLaser 5060 és egy TruBend 5320 gép 

segítségével készültek. 2016 októberében 

és novemberében São Paulo ismert 

helyein állították fel ezeket, most pedig 

az interlagosi pálya melletti végleges 

helyükre kerülnek.
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I N N O V A T Í V 
K É S Z L E T M E N E D Z S M E N T

Éjsz a k a i  műsz a k,  a  f úvók á k el fog y ta k,  és  a  ra k tá rba n sincs  
má r  semmi.  Mi  tör téni k  i lyen kor?  A gép á l l .  Ez  a z  a  lehető 

leg rossz abb eset ,  a mi  a z  A rnstadt  mel let t i  T hörey-ben ta lá l ható 
AV ER M A N N Laser-  u nd Ka nt-Z ent r u m GmbH-ná l  többé  

má r  nem követ kezhet  be .

Minden azzal kezdődött, hogy a TRUMPF a tavalyi házi kiállításon 

bemutatott egy tanulmányt, amely az innovatív 

készletmenedzsmenttel foglalkozott. A legfontosabb eredeti 

alkatrészek, pl. a lencsék, fúvókák és védőüvegek egy automatában 

állnak rendelkezésre. Az automatából csak szükség esetén vesszük ki az 

alkatrészt – így az állandó alkatrészellátás is biztosított, és a körülményes 

keresés is a múlté. Az integrált készletkezelő rendszer mindig átlátja 

a készleteket, és automatikusan elindítja a megrendelést, ha a készlet 

a minimális mennyiség alá csökken. Az AVERMANN cég ügyvezetőjét, 

Holger Hunstockot ez azonnal meggyőzte. Úgy látta, hogy vállalata 

számos problémája megoldható ezzel a rendszerrel. 

Erre a TRUMPF szervizszakemberei az ügyféllel közösen kidolgoztak egy 

megoldást, amelyet most részletekbe menő alapossággal tesztelnek a 

termelésben. Az előzetes eredmények önmagukért beszélnek: „Hasonló 

automatákat már mások is kínáltak, de valami mindig hiányzott. A TRUMPF 

megoldása által keltett első, pozitív benyomás határozottan beigazolódott. 

A TruServices szakemberei rendesen kivették a részüket az ötletelésből, és 

megkönnyítették a mindennapjainkat” – állítja Holger Hunstock.

Egyszerű és rugalmas

Az automata használata egyszerű és intuitív. A tárolófelületek 

rugalmasan oszthatók be, bővítésük bármikor lehetséges. Minden 

munkatárs kap egy személyre szóló kezelői kártyát, amelynek 

használatával a digitális kijelzőn megtekintheti, hogy mely alkatrészek 

állnak rendelkezésre az automatában. Ha ki szeretne valamit venni, 

akkor csak ki kell választania a kívánt alkatrészt, ki kell vennie azt 

a fiókból, és végül jóvá kell hagynia a kivétet. „Ez a munkatársaink 

költségtudatosságára is pozitív hatást gyakorolt” – magyarázza 

Hunstock. „Az automata praktikus megoldás, amelyet a tesztidőszak 

után is mindenképpen megtartunk.” A TRUMPF azt a célt kívánja elérni, 

hogy a felhasználók követelményei és igényei alapján tovább 

optimalizálja a rendszert, és nemsokára minden ügyfelének 

rendelkezésére bocsáthassa ezt a megoldást.

V Í Z K E Z E L É S  
A  V Í Z C S E R E  H E L Y E T T

Minden évben eljön eg yszer  a z  a z  idő,  a mi kor  k a rba n kel l  ta r ta ni  a  lézeres  
vágógépek hűtőv izét .  Ez  ped ig  nemcsa k mu n k a igényes ,  ha nem a  gép leá l lása  

miat t  magas  költ ségek kel  i s  já r.  A TRUMPF g yors  a lternat ívát  k íná l  eh hez  
a  fe ladat hoz:  a  termelési  gépidővel  pá rhu za mosa n haszná l ható Easy  Fi lter t .  

A v íz  nég y lépésben t i sz tu l  meg i smét .

1
Biocid 

betöltése
Először töltsük be az Easy Kit biocidjét  

a használt hűtővízbe, majd hagyjuk benne  

két órán keresztül, hogy átmosódjon.

4
Korróziógátló anyag  

betöltése
Az utolsó lépésben ki kell cserélni 

a szűrőpatronokat és be kell tölteni  

az Easy Kit korróziógátló anyagát.

3
A vezetőképesség 

mérése
A szűrés közben ellenőrizzük a 

vezetőképességet. A 10 μS-nél kisebb érték  

azt jelenti, hogy elegendő volt a szűrés.

2
Az Easy Filter 

csatlakoztatása
Az Easy Filter megszűri a hűtővizet,  

így ismét ioncserélt víz áll  

rendelkezésünkre.

Easy Filter  
és Easy Kit

Az Easy Filter és a megfelelő Easy Kit használata 

azt jelenti, hogy egy évig ismét gond nélkül 

folytatható a termelés.
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A  J Ö V Ő 
H A J T Á S A

A „Delta Drive” a TRUMPF új csodafegyvere a stancolásban és a stanc-

lézer-megmunkálásban. A szabadalmaztatott hajtás többek között azzal 

a céllal készült, hogy helytakarékos gépeket építhessünk, és további 

lehetőségeket teremtsünk az alapanyagok kezelésében. A legnagyobb 

erőssége: Nincs szükség a lemeztábla és az asztal megmunkálásnál 

megszokott Y-irányú mozgatására, mivel a Delta Drive segítségével 

a stancolófej saját maga mozog ebben az irányban. Ezt egy jól 

átgondolt hajtásrendszer teszi lehetővé, amelyet két szervomotor 

mozgat. Ha a két szervomotor ugyanabba az irányba forog, akkor 

a stancolófej ide-oda mozgatható az Y-tengelyen. Az orsók ellentétes 

irányú forgása esetén a stancolás megy végbe. Ez hajtásfajta szétcsatolja 

a bélyeget és a matricát, így azok egymástól függetlenül mozgathatók. 

A Delta Drive így teljesen új, innovatív lehetőségeket nyújt. A lézerrel 

vágott apró alkatrészek például folyamatbiztosan kizsilipelhetők. 

Mostanáig ezek általában áthullottak a matricán keresztül 

a fémhulladéktartályba, ahonnan kézzel kellett kivenni őket. A bélyeg 

most már enyhén eltolva végezheti a stancolást. 

Az új kilökőszerszám ki is használja ezt a képességet: az apró alkatrészek 

egy alkatrészcsúszdán keresztül közvetlenül a legfeljebb négy szortírozó 

rekesz egyikébe kerülnek. A hulladékdarabok továbbra is áthullanak 

a matricán. Így a későbbiekben nincs szükség a kész alkatrészek és 

a hulladékdarabok utólagos szétválogatására, és egyúttal kevesebb 

karcolás keletkezik a kész alkatrészeken. A szortírozó-kilökőszerszám 

maximális rugalmassággal alkalmazható, mert akár 6 milliméteres 

lemezvastagságig lehetővé teszi a kizsilipelést.

A sz abada l ma ztatot t  „Delta  Dr ive”  te ljesen új  lehetőségeket  tá r  fe l 
a  s ta nc-lézer-meg mu n k á lásba n.  A meg felelő  szor t í rozó-k i lökőszersz á m 

szét vá lasz t ja  a  kész  a l k at részeket  és  a  ma radékok at .
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kis alkatrészek 
folyamatbiztos 

kizsilipelése

1

nincs szükség a 
kész alkatrészek és 

a hulladékok utólagos 
szétválogatására

3

kevesebb karcolás 
a kész alkatrészen

2

akár 6 milliméteres 
lemezvastagságig 

alkalmazható

4

Mi vagyok, és mit 
csinálok itt egyáltalán? 
Én vagyok a CO2-lézergenerátor fő alkotóeleme, és én 
gondoskodom arról, hogy a generátor mindig állandó  
és nagy teljesítményt kapjon. A TruServices-nél két 
kivitelben vagyok kapható: Power Tube Basic és  
Power Tube Plus kivitelben.

Mitől vagyok egyedülálló?
Eredeti alkatrész vagyok! Ez azt jelenti, hogy optimálisan 
összehangoltak a TRUMPF lézerekkel, valamint a gépekkel, 
és tökéletesen együtt tudok velük dolgozni. Ez maximális 
folyamatbiztonságot garantál, és természetesen a lehető 
legjobbak lesznek a vágási eredmények is.

Hogyan biztosítja a TruServices,  
hogy mindig megfelelő minőségű legyek?
Minden egyes eredeti Power Tube-ot szigorú,  
100 százalékos minőségellenőrzésnek vetnek alá 
Németországban. A TRUMPF magas minőségi 
követelményeit könnyedén teljesítem. Optimális 
teljesítményparamétereimet minőségi  
tanúsítvány igazolja. 

A TruServices 
valóban garantálni tudja ezt?
Természetesen! És mivel ezek nem csak üres szavak,  
a TruServices minden ügyfélnek legfeljebb 24 hónapos 
vagy 5000 üzemórás jótállást nyújt a Power Tube Plus-nál. 
A Power Tube Basic esetében ez 12 hónap, illetve 3000 
üzemóra. És ha a jótállási idő alatt véletlenül mégis 
maghibásodna, akkor teljes összegű jóváírás jár.
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Mér föld kő  
a  vágástechnológ iába n:  

a z  új  tu rbó-vágási  e ljá rások

R E N D K Í V Ü L  G Y O R S , 
H I H E T E T L E N Ü L 

T A K A R É K O S

„Highspeed” és „Highspeed Eco” – ezek a fogalmak új sebességi 

rekordokat jelentenek szilárdtestlézerrel végzett nitrogénes vágásnál. 

Közepes és vastag szerkezeti és rozsdamentes acél lemezeknél 

a táblakapacitás majdnem a duplája lehet az eddiginek. Az előtolási 

sebesség is akár 100 százalékkal növekedhet. De nem csak a sebessége 

meggyőző: a vágási folyamatok is rendkívül takarékosak. A Highspeed 

Eco-val és a felfekvő fúvókával a vágógázfogyasztás akár 70  

százalékkal csökken.

A vágási eljárások ráadásul teljesen új lemezvastagságokra is kiterjesztik 

a vágógázas megmunkálást: A 8 kW-os lézerrel felszerelt TruLaser 5030 

fiber ugyanis elsőként képes 12 milliméter vastag szerkezeti acélt vágni. 

A nagy sebesség és a gázmegtakarítás azonban nem jelenti azt, hogy 

romlana a vágás minősége – épp ellenkezőleg. Az éles kontúroknál 

a Highspeed és a Highspeed Eco vágási eljárás még segít is elkerülni 

a sorja képződését.

A szabadalomra bejelentett eljárás alapját a speciális fúvókakialakítás 

adja. Az új felfekvő fúvókát a Highspeed Eco vágási eljárásnál használjuk. 

A fúvóka felfekszik a lemezre, és ezzel megakadályozza, hogy 

oldalirányban kiáramoljon a vágógáz. Az új, moduláris koncepciója 

lehetővé teszi az egyes alkatrészek kopás szerinti cseréjét, és ezzel 

költséget takarít meg. A Highspeed eljárásnál a mellékáramú fúvókát 

alkalmazzuk, amely a speciális fúvókageometriájának köszönhetően 

biztosítja az optimális gázáramlást.
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A  L É Z E R E S  H E G E S Z T É S  
E D I S O N J A I

A mi kor  a  vágógépből  
hegesz tőberendezés  lesz . . . 

A WSoptics vezetői, Florian Sepp és Christoph Weiß elégedettek 

magukkal. Sokat fejlesztettek és teszteltek. Egészen addig, amíg ki nem 

fejlesztettek egy átalakító rendszert, amelyet habozás nélkül 

lenyűgözőnek nevezhetünk. A két feltaláló a TC08-cal lézeres 

hegesztőgéppé alakította át a lézeres vágógépet. „A TC08 lézeres 

hegesztőfej különleges optikáját úgy alakítottuk ki, hogy mind 

hővezetéses, mind mélységi hegesztésre alkalmas legyen” – magyarázza 

Florian Sepp, a WSoptics ügyvezető igazgatója. Az egészben az 

a forradalmi újítás, hogy a TC08 gyakorlatilag a TRUMPF összes CO
2
 

gépéhez hozzáilleszthető. Az átalakítással az eddigi lézeres vágógép 

csúcstechnológiát képviselő vágó- és hegesztőberendezéssé válik, 

amely igazán kiváló hegesztési eredményeket képes elérni.

A jövő a lézeres hegesztésé

A lézeres hegesztés egyre jobban terjed, és a jövő technológiájának 

számít. Nem véletlenül, hiszen potenciálja óriási: „A lézeres hegesztés 

főként a kiváló minőséggel és a nagy hatásfokkal jeleskedik. Emellett 

a legkülönbözőbb anyagokat munkálhatjuk meg vele kitűnő 

eredménnyel” – érvel Mathias Kammüller, a TRUMPF szerszámgép-

üzletágának igazgatója.

Mind a hővezetéses, mind a mélységi hegesztésnél kiváló minőségű és 

stabil varratok alakulnak ki, amelyeknél sok esetben még utómunkálásra 

sincs szükség. Ráadásul a folyamatsebesség is nagy, főként a mélységi 

hegesztésnél. Thomas Rupp, a TRUMPF lézerhegesztéses 

lemezmegmunkálással foglalkozó szakágának vezetője további érveket 

is fel tud sorolni amellett, hogy a lemezmegmunkálásban tevékenykedő 

szakembereknek miért kell foglalkozniuk ezzel a technológiával: 

„A lézerhegesztés számos szempontból vonzó alternatívája 

a hagyományos hegesztésnek – ezért kínál a TRUMPF olyan teljes körű 

megoldásokat, mint a TruLaser Weld 5000. Ez a technológia kiváló 

lehetőséget biztosít az új megbízások elnyerésére, hiszen megnöveli 

a tervezők szabadságát a szerkezet kialakításánál – főleg akkor, ha teljes 

alkatrészcsoportokat veszünk figyelembe.” „Ezzel olyan alkatrészek is 

legyárthatók, amelyeket hagyományos hegesztési módszerekkel csak 

nehezen lehetne előállítani” – folytatja Rupp.

Partnerként sikeresen

A TC08 lézeres hegesztőfejet Florian Sepp és Christoph Weiß önállóan 

fejlesztette ki és hangolta össze a TRUMPF gépeivel – ezért a WSoptics is 

részt vesz a termék forgalmazásában. Egy másik témában, a Smart 

Collision Prevention szoftverelem fejlesztésénél még szorosabb volt 

a közelmúltban a TRUMPF és WSoptics közötti együttműködés. A lézeres 

vágógép okos funkciója optimalizálja a megmunkálási stratégiát, 

így megakadályozza a kivágott alkatrészek lehajlását – és ezzel 

zökkenőmentes gyártást tesz lehetővé. A TRUMPF egykori munkatársát, 

Florian Seppet és üzletvezető kollégáját, Christoph Weißt mindenekelőtt 

a bütykölés és a fejlesztés motiválja a WSopticsnál: „Mi igazi feltalálók 

vagyunk. Problémákat akarunk megoldani” – mondja Sepp. Ezzel 

közvetlenül a vállalat filozófiájára utal: „Mások szoftvert árulnak, mi 

intelligenciát” – állítja egyhangúlag a két cégalapító. Ezt a jövőben is így 

szeretnék folytatni. Például a TRUMPF fejlesztési partnereként.

» Mások szoftvert 
árulnak, mi intelligenciát. «

Florian Sepp

Optimális alkatrészminőség:
Lenyomatmentes stancolás a lemez alsó és 

felső oldalán, vékony és kényes lemezek esetén 

is: az inaktív bélyegek visszatartásának, 

a matrica-vágólap használatának és a szorosan 

illeszkedő, speciális bevonatú lehúzónak 

köszönhetően.

Kezelőbarát:
A vágólap használatával gyors és egyszerű 

a matrica felszerszámozása.

Kompatibilis:
Az egyes komponensek (vezérlőelemes 

bélyegbefogó, kétrészes matrica és speciális 

bevonatú lehúzó) mindegyike kombinálható 

a standard MultiToolok elemeivel is.

L E N Y O M A T M E N T E S
S T A N C O L Á S

Nagy termelékenység:
Kisebb stancolásoknál jelentősen 

megnövekszik a termelékenység a Classic 

rendszer szerszámaihoz képest.

A TRUMPF leg újabb Mu lt iTool-jáva l  mosta ntól  lenyomat mentesen 
sta ncol hatu n k :  a k á r  a  lemez fe l ső,  a k á r  a z  a l só  olda lá n.  A japá n Tsu k ata  vá l la lat 
a  TRUMPF japá n k i rendelt ségével  va ló  eg y üt t mű ködés  révén lehetőséget  k apot t 

a r ra ,  hog y saját  ü zemében tesz tel hesse  a  lenyomat mentes  Mu lt iTool  protot ípusát . 
Eg y röv id inter júba n A TRUMPF japá n k i rendelt ségének mu n k atá rsa ,  Hiroy u k i 

Uemor i  ad röv id betek intést  a  két  vá l la lat  eg y üt t mű ködésébe.

1 2

4

3

u Melyik ügyféllel dolgozott együtt a TRUMPF japán 
kirendeltsége? Mely TRUMPF gépeket használja az ügyfél 
a termékei előállításához?
A TRUMPF japán kirendeltsége a Tsukata vállalattal közösen 

tesztelte a prototípust. A vállalkozás a TruMatic 6000 fibert 

használja a kezelőfelületek burkolatainak készítéséhez, valamint 

a mérőberendezések alkatrészeinek gyártásához.

u Milyen kérdésekkel fordult a Tsukata cég a TRUMPF-hoz?
A Tsukata észrevett egy hibát a gyártás során: olyan színárnyalatú 

színjelölések jelentek meg, amelyeket a gyártás során nem használtak. 

További problémát jelentett, hogy a MultiTool szerszámok nem 

használt bélyegei a gyártás közben megkarcolták az alapanyagot.

u Mi volt a projekt célja? 
Közösen meg akartuk szüntetni az eddigi hibákat, hogy biztosítsuk 

azt, hogy a Tsukata a jövőben jobb minőségben, lehetőleg 

karcolásmentesen gyárthasson.

u Hogyan zajlott az együttműködés? 
Meg tudta oldani a TRUMPF a problémákat?
A TruServices-zel folytatott, partneri viszonyon alapuló 

együttműködéssel és a lenyomatmentes MultiTool alkalmazásával 

sikerült megoldást találni az ügyfél problémáira: javult az alkatrészek 

minősége – változatlan termelékenység mellett.
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A világ legnagyobb emlőse, 
a kékbálna 190 tonnát nyom. 

2500 t

A TruBend 7036 egy ergonomikus csúcskategóriás megoldás kismé-

retű hajlított alkatrészek gyártására. A hajlítandó lemezekhez a hátsó 

ütköző könnyű szénszálból készült, és 2 g gyorsulásra képes. Ez az az 

erő, ami a gépre hat. 

Az összehasonlítás kedvéért: Amikor egy versenyautó 100 km/h 

sebességgel hajt át egy kanyaron, akkor szintén 2 g gyorsulásnak 

megfelelő erő hat. Ebben az esetben a sofőrre. 

A TRUMPF 25 évvel ezelőtt dobta piacra az első 

hajlítógépet, a Trumabend V85-öt. Bár a tech-

nológia e téren sokat is fejlődött – időközben 

már tíz különböző gépcsalád létezik – a leme-

zek hajlítását gyakran még mindig kézi vezér-

léssel végzik. Márpedig egyre fontosabb a fel-

használó, akinek a munkavégzés közbeni 

kényelme körül forgott az elmúlt évek számos 

termékfejlesztése. Ezzel párhuzamosan a Tru-

Bend Cell-lel megjelentek a teljesen automata 

hajlítócellák is. Néhány évvel ezelőtt a TRUMPF 

tovább bővítette hajlítási kínálatát a különösen 

gyors és rugalmas lengőhajlítási technológiá-

val. A hajlítás széles területet ölel fel – az alábbi 

infografika kiemel néhány figyelemre méltó 

tulajdonságot.

A TruBend 8000-es sorozat tandem kivitelével a 

TRUMPF teljesen új lehetőségeket tár fel a hajlí-

tás területén: Két gép egymással összekapcsol-

va, szinkronban üzemel, mintha egy gép lenne. 

Az egyébként is nagy és vastag lemezek hajlítá-

sára készült gépek együttesen kétszeres nyo-

móerőt tudnak kifejteni, és több centiméter 

vastag elemeket is meg tudnak hajlítani. Ekkor 

rendszerint 10 000 kN, illetve több mint 1000 

tonna nyomóerőt is ki tud fejteni a berendezés. 

Ha még több erő szükséges, az sem jelent 

problémát: a TRUMPF olyan speciális gépeket is 

kínál, amelyek akár 2500 tonna nyomóerő kifej-

tésére képesek. Hasonló értékek eléréséhez a 

TruBend 7036 modellből 69 darab kellene. Egy 

másik összehasonlítás: A világ legnagyobb 

emlőse, a kékbálna átlagosan 190 tonnát nyom. 

A 2500 tonna eléréséhez tehát legalább 13 kék 

bálnára lenne szükség.

Egyre nagyobb a nyomás!

A leggyorsabb hajlítógép

A munkafolyamat során óriási erők hatnak a 

hajlítógép hengerére. Ezt a nyomást barban 

mérjük. A legtöbben közülünk a járműabron-

csok kapcsán ismerik ezt a mértékegységet. 

Télen és nagyobb járműterhelés esetén körül-

belül három bar abroncsnyomás javasolt. 

A TRUMPF gépek dimenzióinak eléréséhez 

azonban ennél sokkal több kell. A víz alatt is 

nyomás hat a búvárokra. A sportbúvárok általá-

ban legfeljebb 40 m-es mélységig merülnek le, 

a hivatásos búvárok pedig akár 180 m-es mély-

ségbe is. Az utóbbi esetben a víznyomás 18 bar. 

Az emberi szervezet csak rövid ideig képes elvi-

selni ezt a nyomást. De még ez sem elég ahhoz, 

hogy megmutassuk, hogy mekkora nyomást 

kell elviselniük a TRUMPF gépeinek. A munkafo-

lyamat során ugyanis hihetetlen nagyságú, 300 

bar nyomás hat a hengerekre.

A sofőrnek 2g gyorsulást kell egy 100 km/h 
sebességgel bevett kanyarban elviselnie

3 bar a nyomás egy
jól megrakott jármű téli abroncsaiban

18 bar az a víznyomás,
amely 180 m mélységben uralkodik 

Akár 300 bar is lehet a 
hajlítógépek hengereire ható nyomás

Ja, vagy úgy!

H A J L Í T Á S  

F E L S Ő F O K O N .
A TruBend 5000-es sorozat a TRUMPF világszer-

te legsikeresebb hajlítógépcsaládja. Minden 

téren termelékeny gépnek számít – a progra-

mozástól kezdve a felszerszámozáson át egé-

szen az élhajlításig. A nyomógerenda, amely a 

felső szerszámot hordozza, percenként átlago-

san négyszer halad fel és le, és eközben 1,6 

méter utat tesz meg. Ez óránként 96 méter 

távolságot, a nap 24 óráját tekintve 2304 

métert, évente pedig 841 kilométert jelent. Ez 

szinte méterre pontosan az ausztriai Pasching-

ban található TRUMPF hajlításikompeten-

cia-központ és a varsói lengyel TRUMPF kiren-

deltség közötti távolsággal egyenlő.

Paschingtól Varsóig

A TRUMPF már 23 éve forgalmaz 

hajlítószerszámokat. Ha a huszonhárom év alatt 

eladott összes szerszámot egymás mögé fek-

tetnénk, akkor egy szinte hihetetlen értéket 

kapnánk: 449 kilométer lenne a szerszámok tel-

jes hossza! Csak az elmúlt évben 28 kilométer-

nyi szerszámot adott el a TRUMPF.
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Biztonságos  
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Csomagolt előnyökIgazi úttörő  
szellem

Minden másodperc 
számít 

A jövő  
3D-nyomtatása

A tandem kivitel 
kétszeres ereje 

Hajlítás  
egyszerűen

A TRUMPF szálerősítésű műanyagból 

készült standard szerszámkazettája – az RTC 

kazetta – most már új, javított változatban 

kapható. Optimálisan megtámasztott 

kazettakarokkal rendelkezik, amelyek nehéz 

szerszámokat is biztosan megtartanak. 

Ezen túlmenően olyan okos kiegészítők is 

vannak benne, mint a beépített segédtartó, 

amellyel három szerszámkazetta szállítható 

egyszerre egy kézben. A szerszámok 

gyártáson belüli rendezése pedig az 

opcionálisan kapható színes klipszek 

segítségével válik még egyszerűbbé, 

amelyek lehetővé teszik a teljes 

szerszámállomány szortírozását,  

például gépprogramok vagy 

lemezvastagságok szerint.

A sokéves tapasztalat alapján a TRUMPF 

különböző TruServices előnycsomagokat 

állított össze, amelyek megkönnyítik 

az ügyfelek mindennapi munkáját, és 

segítenek a költségek megtakarításában. 

A jelenleg elérhető 14 csomag 

a termelékenység és a rugalmasság 

növelésére nyújt megoldásokat, vagy 

a fontos eredeti alkatrészek éves 

mennyiségigényét fedezi. A csomagok az 

egyedi igényeknek megfelelően állíthatók 

össze a lézervágás, a stancolás és a hajlítás 

szakterületéhez. Az összes csomagot 

egy külön rendelési számmal lehet 

megvásárolni – az egyedi rendelésekhez 

képest kedvezményes áron.

u www.trumpf.com/s/hsrta8

A CORAZA SYSTEMS MALAYSIA 

nagypontosságú fémházakat gyárt és szerel 

össze a világ minden tájáról érkező ügyfelei 

számára. Az idő- és költséghatékony 

munkavégzés érdekében a malájok azt 

tűzték ki célul, hogy a műszaki felszereltség 

terén mindig éllovasok legyenek. Ezért 

vezettek be új alkalmazási területeket: 

A Coraza nemcsak az első vállalkozás 

Malajziában, amely TruMatic 6000 fibert 

vásárolt, hanem a TruLaser Robottal végzett 

lézeres hegesztés úttörője is. Rövid ideje 

mindkét gép kiváló hatékonysággal üzemel 

egy TRUMPF lézerhálózatban, amelyben 

egy TruDisk lézeren osztoznak. Ez helyet 

takarít meg, és növeli a kihasználtságot.

u   www.corazasystems.com.my/about.htm

A TruBend 5000-es sorozat „ToolMaster” 

automata szerszámcserélője 

hatékonyabbá és dinamikusabbá teszi 

a munkavégzést. Néhány másodperc alatt 

kicseréli a szerszámokat, és automatikusan 

átszerszámozza a hajlítógépet egy új 

program végrehajtására – mindezt a 

felhasználó beavatkozása nélkül. A tár 

nagy kapacitása akár 60 felső és 48 

alsó szerszámhoz is elegendő, ráadásul 

az ügyfél saját speciális szerszámai 

is használhatók. A ToolMaster utólag 

beszerelhető a meglévő TruBend 

hajlítógépekbe, és minden gépopcióval 

kombinálható. 

A TRUMPF tovább fejleszti az additív 

gyártást: az új TruPrint3000 és TruPrint5000 

3D-nyomtatókkal. Ezek a középkategóriájú 

gépek lézer segítségével állítanak 

elő teljes alkatrészeket. Az építő- és 

az alapanyaghenger gyors cseréjét 

lehetővé tevő intelligens cserehengeres 

kialakításukkal és az ipari környezetre 

fejlesztett perifériáikkal ezek 

a berendezések a komplex fém alkatrészek 

sorozatgyártását célozzák meg. A TruPrint 

5000 a TRUMPF első 3D-nyomtatója, 

amely a többlézeres működési elvre épül. 

Három 500 Wattos lézere jelentősen növeli 

a hatékonyságot. A gép 2017 végétől lesz 

rendelhető.

A TruBend 8000-es sorozat gépei 

a nagyméretű alkatrészek hajlításánál 

mutatják meg igazán erősségeiket 

és pontosságukat. Az új tandem 

kivitellel pedig most megduplázható 

a teljesítményük. Két gépből lesz egy. 

Ezzel megduplázódik a hajlítási hossz 

(akár 8100 milliméter) és a nyomóerő is 

(akár 10 000 kN). A gépek külön-külön 

is üzemeltethetők. A külön-külön 

használt berendezések üzem közbeni 

kezelési biztonsága érdekében egyetlen 

gombnyomásra egy védőajtó választja 

el egymástól a két gépet. Tandem 

üzemmódban az ajtó automatikusan 

visszahúzódik, hogy a teljes hosszon 

lehessen hajlítani.

A TRUMPF rögtön több lehetőséget is 

kifejlesztett arra, hogy hatékonyabbá és 

kezelőbarátabbá tegye a hajlítást – jó 

példák erre az új, könnyített szerszámok. 

A több mint 30 százalékkal könnyebb felső 

szerszámok csökkentik a gépkezelő fizikai 

terhelését, és egyúttal a felszerszámozási 

időt is lerövidítik. A gépek azonos 

terhelhetőség mellett kisebb 

szerszámsúllyal dolgoznak. 

A pontos szögméréshez érzékelővel 

felszerelt szerszámok állnak rendelkezésre, 

amelyek vezetékmentesen kommunikálnak 

az ACB Wireless mérőrendszerrel – ahol az 

ACB az automatically controlled bending 

rövidítése. A rendszer érzékelőlapkákkal 

működik és arról is gondoskodik, hogy 

a változó anyagparaméterek, pl. a szilárdság 

vagy a visszarugózás ne befolyásolják 

negatív irányban a folyamatot. Szükség 

esetén korrekciókat végez, így a szög 

minden esetben megfelelő. Az ACB 

Wireless mellett a hajlítási szöget 

érintésmentesen mérő ACB Laser 

is szerepel a TRUMPF kínálatában. 

Ami mindkét ACB mérőrendszerre igaz: 

a többpontos mérésekkel nagy élhosszal 

rendelkező hajlítási profilok is mérhetők és 

szabályozhatók – hogy minden méretnél 

pontos legyen az eredmény.

Innovációk, technológiák és jövőtrendek.
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A hálózatba kapcsolás fontos. De hogyan?  

És kivel? Hogyan lesz ebből hozzáadott érték? Hogyan 

válnak a beszállítók, az ügyfelek és a szolgáltatók a 

digitális láncolat tagjaivá? A megoldás éppoly 

egyszerű, mint amennyire bátor: a folyamat minden 

résztvevője azzal járul hozzá, amihez a legjobban ért. 

Az emiatt kialakuló esetleges káosz elkerüléséről pedig 

egy olyan platform gondoskodik, amelyik feldolgozza, 

összekapcsolja és mindenki számára használhatóvá 

teszi az inputokat: az AXOOM platformja. Egy nyílt 

beszélgetés során több partner arról folytatott 

eszmecserét, hogy mi minden alakulhat ki még  

ebből a modellből.

A  4 . 0  S I K E R É N E K  T I T K A :
A  P A R T N E R K A P C S O L A T
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Áruház az ipar számára

Amikor a TRUMPF 2015-ben megalapította az AXOOM GmbH-t, akkor minden 
előjel pozitív volt. „Éreztük a lelkesedést, és megállapítottuk, hogy 
a partnereink lelkesen foglalkoznak ezzel a témával” – meséli Heiko 
Brandsch, az AXOOM stratégiai partnerkapcsolatainak menedzsere. A termelő 
vállalkozásoknak alapanyagra, szerszámra és gépekre van szükségük. Ha egy 
üzleti platformon digitálisan lefedjük a teljes értékteremtési láncot, akkor 
ez már önmagában is jelentős hozzáadott értéket hoz létre: azok a partnerek, 
akik egy ilyen platformon kínálják szolgáltatásaikat és termékeiket, 
egymáshoz hangolhatják ajánlataikat, növelhetik a hatótávolságot és 
inspirációt szerezhetnek. Az AXOOM esetében pedig profitálhatnak abból 
az infrastruktúrából, amely az App Store-tól kezdve a felhőbe történő 
biztonságos adatátvitelig minden olyan szolgáltatást nyújt, ami az Ipar 
4.0-hoz szükséges.

Marion Dohm, Linde AG: Először is szeretnék egy kicsit visszatekinteni. 

Az egyik kolléganőnktől szereztem tudomást az AXOOM digitális üzleti 

platformról, és annyira izgalmasnak találtam a témát, hogy átvettem. 

Vállalatunk erősen az E-business és az okos szolgáltatások irányába 

fejlődik. Meg szeretnénk mutatni az ügyfeleinknek, hogy többet 

nyújtunk az alapterméknél, a palackozott vagy tartályrendszerekben 

értékesített gáznál. Az AXOOM-ot egy áruházhoz szoktam hasonlítani. 

Egy bevásárlókocsival áthaladok a sorokon, és megtöltöm a kocsit 

azokkal a szolgáltatásokkal, amelyekre szükségem van.

Bodo Wrobel, Linde AG: Az AXOOM elsőként teremtett platformot termelő 

vállalkozások számára, és ezzel egyedi szerepet alakított ki magának. 

Az ügyfelek szolgáltatásokat vásárolhatnak meg, amelyekkel 

a rendeléstől kezdve a tervezésen át egészen a gyártásig javíthatják 

folyamataikat. Ez a vízszintes irányú hálózatba kapcsolás fontos tényező, 

de csak a megfelelő partnerekkel működik.

Andreas Egelseder, Felss Holding GmbH: Szoros kapcsolatban állunk az 

AXOOM-mal, és közös munkával okos szolgáltatásokat fejlesztettünk, 

amelyeket most már be is tudunk mutatni egy megfelelő platformon. 

Wolfgang A. Haggenmüller, Felss Holding GmbH: Az Ipar 4.0 témájának 

emészthető adagokban való feldolgozása és felkínálása óriási feladat. 

A digitális hozzáadott értékek keresését egy régi épület felújításához 

hasonlítanám: amint az egyik helyen belekezdünk, rögtön megjelenik 

a következő megoldandó feladat. Tehát izgalmas folyamatról van szó, 

amelyhez egy olyan partner kell, mint az AXOOM.

Az apró lépések elve

A vállalkozások ipari áruházként használhatják az AXOOM-ot, hogy 
optimalizálják az értékesítésüket – vagy pedig felhő alapú, átfogó 
megoldásként vehetik igénybe a saját üzemük számára. Ebben az esetben 
az AXOOM kéttős célirányt követ: egyrészt az össztermelékenység növelését 
azzal, hogy okosan összekapcsolja az egyes folyamatlépéseket a rendelés 
beérkezésétől egészen a kiszállításig. Másrészt pedig a termelési eszközök 

Leonore Mehwald, kloeckner.i GmbH: Az acélipar digitalizálásának 

éllovasaiként átfogó adatáramlást szeretnénk kialakítani a beszállítói és 

szolgáltatási lánc mentén. Ehhez egy nyitott ipari platformot hozunk 

létre az iparágunk számára. Ennek a stratégiának a része az ügyfeleinkkel 

történő, mélyreható hálózatba kapcsolás az Ipar 4.0 keretein belül. 

A TRUMPF-ban optimális partnert találtunk erre a feladatra, és 

a szerződési portálunkat már be is építettük az AXOOM platformba. 

Ez azonban még csak a kezdet. Szinte ezrével jönnek az ötleteink olyan 

megoldásokra, amelyek megkönnyítik az ügyfelek számára a velünk  

való együttműködést.

Dr. Stefan Heizmann, Gühring KG: Ajánlás alapján néztük meg az  

AXOOM-ot, és azonnal érdekesnek minősítettük, mert korábban nem 

létezett ilyen ajánlat a termelő vállalkozások számára. Ahhoz voltunk 

szokva, hogy a projekteket partner nélkül bonyolítsuk le. Tulajdonképpen 

kifejezetten önállóak vagyunk, és büszkék is vagyunk a 

függetlenségünkre. De a digitális világban ez már nem működik 

korlátlanul, ezért is nyitunk az AXOOM felé és az AXOOM-on keresztül. 

Az ottani megjelenéssel új ügyfélcsoportokat érhetünk el, és ezzel egy 

időben a már meglevő ügyfeleinknél is megerősíthetjük a piacvezető 

pozíciónkat a digitális szolgáltatásokkal.

rendelkezésre állásának növelését, amit a gépek és elemek központi 
vezérlésével és felügyeletével, valamint – többek között – a termelési 
szünetek ezzel összefüggő minimálisra csökkentésével ér el. Minden 
esetben az apró lépések elvét kell követni, amely közvetlenül a piac 
fejlődéséhez igazodik.

Dr. Stefan Heizmann: Azt várjuk, hogy a meglévő és potenciális ügyfeleink 

az AXOOM-on keresztül megismerkedhessenek a Gühring teljes 

kínálatával. Első alkalmazásként egy vágóerő-számítást tettünk fel. 

A navigációs alkalmazás pedig fejlesztés alatt áll: Az ügyfél megadja az 

alapanyagot a megmunkálással együtt. Az alkalmazás javaslatot tesz arra, 

hogy melyik szerszám alkalmas az adott feladatra, és emellett a gyors 

rendelést is lehetővé teszi. Ezen túlmenően az AXOOM cégen belüli 

platformként történő használatán is gondolkodunk. Nagypontosságú 

szerszámokat készítünk saját gyártmányú csiszológépekhez – ráadásul 

különböző, teljesen automatizált üzemekben. Éppen ezért jelentős 

hozzáadott értéket látunk a gépek hálózatba kapcsolásában. Az AXOOM 

fontos eleme ennek a folyamatnak, és világszerte alkalmazható 

a gépállapotok megjelenítésére. 

Andreas Egelseder: Én is komoly lehetőségeket látok arra, hogy az 

alkatrészek minőségét biztosítsuk, és elkerüljük a gépeknél az állásidőket. 

Az átalakítási folyamat több lépcsőben valósul meg, minden 

» Az AXOOM-mal komoly 
lehetőségeket látok arra, 

hogy az alkatrészek minőségét 
biztosítsuk, és elkerüljük 

a gépeknél az állásidőket. «

» A vízszintes irányú hálózatba  
kapcsolás fontos tényező, de csak 

a megfelelő partnerekkel működik. «

» A szerződési portálunkat  
az AXOOM platformba  

integráltuk. «
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részfolyamatnak specifikus követelményei vannak. Ha az egyik 

fokozatban olyan paraméter fordul elő, amely nem felel meg teljes 

mértékben, akkor azt a következő fokozatokban utána lehet állítani. 

Ennek persze az az előfeltétele, hogy az egyes fokozatok rögzítsék az 

adatokat, és meg is osszák azokat egymással. 

Wolfgang A. Haggenmüller: Mindemellett a marketing területén is 

együttműködünk az AXOOM-mal, és a vásári kiállításokon megmutatjuk 

az ügyfeleinknek azokat a lehetőségeket, amelyeket egy ilyen platform 

nyújt. Jelenleg például éppen az érzékelőrendszerünket fejlesztjük 

tovább, amellyel a régebbi gépeinket is fel fogjuk szerelni, hogy 

kompatibilissé tegyük azokat az Ipar 4.0-val. Ebben egy új és nagy piacot 

látunk – hiszen senki sem cseréli le gépparkját kizárólag az Ipar 4.0 miatt. 

Marion Dohm: A jövőben többek között automatizált és intelligens 

követési rendszert tervezünk a palackos gázokhoz. Ezen túlmenően 

optimalizáljuk és modernizáljuk a webáruházunkat és az online 

portáljainkat. Így már néhány kattintással, az íróasztal mögül is 

lehetséges lesz a gázok teljes adminisztrációja. 

Bodo Wrobel: Az ilyen okos szolgáltatásokat sokoldalúan használhatjuk 

a különféle alkalmazások segítségével. Az egyik lehetőség, amelyben 

gondolkodunk, egy olyan alkalmazás, amely támogatja a hegesztési 

tevékenységeket, így az alapanyag fajtájának és vastagságának bevitele 

után javaslatot kapunk a gáztípusra.

Leonore Mehwald: Az AXOOM platform az Ipar 4.0 egyik mintapéldája 

Németországban. A platform nyílt interfésze a beszállítók és ügyfelek 

széles köre számára teszi lehetővé a digitális hálózatba kapcsolódást. 

Mivel ez a megközelítés minden érintett számára igen vonzó, azt 

reméljük, hogy az ilyen jellegű megoldások fognak elterjedni a 

különböző szakágakban. Ezért hasonló megközelítést szeretnénk 

alkalmazni az acéliparban is.

És hol leszünk öt év múlva?

Dr. Stefan Heizmann: Az AXOOM a jövőben is fontos szerepet fog betölteni 

partnereink között. Ezen a platformon keresztül olyan ügyfeleket is el 

szeretnénk érni, akik jelenleg még a versenytársainknál vannak. 

Leonore Mehwald: Az AXOOM egy izgalmas kezdeményezés, amely az új 

ötleteknek és megoldásoknak köszönhetően meg fogja tartani agilitását. 

Ideális módon kapcsolódik hozzánk, mert a kloeckner.i filozófiája is 

nagyon hasonló. Továbbra is szorosan együtt fogunk működni, 

és kölcsönösen átadjuk egymásnak a gyümölcsöző ötleteket.

Bodo Wrobel: A jövőben is nagyon fontos lesz, hogy az AXOOM 

meghallja a piac igényeit, és megértse az ügyfeleit. A tartós sikerhez kis 

lépések kellenek. A jövőben is szükségünk lesz a különböző üzleti 

területekkel folytatott partnerkapcsolatokra, mert ezek más 

gondolkodásmódokat vázolnak fel nekünk. 

Marion Dohm: Az én vízióm: a nemzeti együttműködések nemzetközivé 

alakítása, hogy az üzleti platform a partnerei közreműködésével a világ 

lehető legtöbb országában tudja kínálni szolgáltatásait.

» Az AXOOM rendkívül izgalmas téma,  
mert eddig nem volt kínálat  

a termelővállalkozások számára. «

Négy vállalkozás képviselői intenzíven és  
ötletektől vezérelve tárgyalták meg jövőjüket az AXOOM-mal.
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Amikor a műszaki alkotásból művészet lesz.  A TRUe minden egyes kiadása más és más megvilágításban mutat be kiválasztott alkatrészeket. Ebben a kiadásban: a kisméretű alkatrészek  
kizsilipelésére szolgáló, 5-ös méretű darabolószerszámot. Úgy, ahogy eddig még senki látta. Valentin Angerer fényképész kivette a TRUMPF stancolószerszámát a megszokott  

környezetéből, és teljesen új jelenetet alkotott neki.
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01
Bergen op Zoom

Nem félnek a változásoktól –  

digitalizálás holland módra

02
 Gunzenhausen

Sokszor lemásolták, de sohasem érték 

utol – amikor a fűtés bütyköléséből 

márka születik

03
Bejrút

Bátorság a nyugtalan időkben –  

egy erős család sikertörténete

04
Ditzingen

Csak az nyer, aki mer – 

 innovációmenedzsment  

made by TRUMPF

Törjük meg a jeget

Fiatalkoromban – azaz mai viszonylatból nézve 

valamikor az őskorban – Robert Falcon Scott heves 

rajongói közé tartoztam. Lenyűgözött a brit sarkkutató, 

aki több mint száz évvel ezelőtt vágott neki 

nélkülözéssel teli útjának, hogy elsőként hódítsa meg 

a Déli-sarkot. Odaérve azonban szembesülnie kellett 

azzal hogy a norvég Roald Amundsen megelőzte, 

a visszaúton pedig halálra fagyott a végtelen jégmezőn. 

Számomra Scott testesítette meg a bátorság fogalmát. 

Egy kutató, aki feláldozta életét az országáért  

(nem véletlen, hogy hazájában Scottnak több mint 

30 emlékművet állítottak). Valaki, aki olyan messze 

merészkedett a végtelen hidegbe, mint még szinte  

senki előtte. Egy hős.

 

E nemzeti legenda árnyékában egy másik, nem kevésbé 

bátor brit azonban feledésbe merült. Ernest Shackleton 

Scott egyik riválisa volt, aki Scott halála után három évvel 

megkísérelt kutyaszánnal átkelni az Antarktiszon, 

de kísérlete hatalmas kudarccal végződött. A zajló jég 

összeroppantotta Schackleton hajóját, az Endurance-t, 

embereinek pedig egy jégtáblára kellett menekülniük, 

így a sarki expedíciónak vége szakadt, még mielőtt 

egyáltalán megkezdődött volna. 

Ami az egészben a legérdekesebb, az az, hogy éppen 

ennek a kudarcnak a pillanatában jött el a bátorságra 

sarkalló Shackleton ideje. Hiszen a bátorság semmiképp 

sem a félelem hiányát jelenti (Shackletonnak is számos 

félelmével kellett szembenéznie), hanem azt a tudatot, 

hogy vannak fontosabb dolgok, mint ezek a félelmek. 

Olyan dolgok, amelyek szükségessé teszik, hogy 

kipróbáljunk valamit, amiről nem igazán tudjuk, hogy 

fog-e működni. 

Embereivel tíz hónapot töltöttek a jégtáblán, ahol 

pingvinek zsírján és szánhúzó kutyáik húsán éltek. Végül 

Shackleton egy nyitott, mindössze hét méter hosszú 

csónakban elindult, hogy segítséget hozzon – ami 

hihetetlenül merész vállalkozás volt, hiszen a világ egyik 

legviharosabb tengere választotta el őket a legközelebbi 

lakott szigettől. Ennek ellenére tényleg sikerült eljutnia 

Déli-Georgiáig, ahol úgy fogadták a lesoványodott 

kutatót, mint egy földönkívülit. Három hónappal később 

egy chilei vontatóhajó segítségével sikerült az embereit 

is kimentenie.

Shackleton olyan ember volt, aki az óriási problémákkal 

szembesülve is mindig felismerte a lehetőségeket – 

és nem a problémát látta a lehetőségekben, mint ahogy 

azt a vészjóslók teszik nap mint nap. Mindenekelőtt elég 

pragmatikus volt ahhoz, hogy merész terveit a jéghideg 

valósághoz igazítsa. Nancy Koehn, a Harvard Business 

School gazdaságtudományi kutatója szerint pontosan 

ebben rejlik a „döntő vállalkozói kvalitás”. „Aki alapított 

vagy vezetett már céget, az tudja, hogy néha teljes 

gőzzel haladva is meg kell változtatni az irányt” – 

magyarázza Koehn. „A régóta pátyolgatott célok 

feladása azonban nagyon nehéz. Shackleton képes 

volt erre.”

Mit tanultam én Shackletontól? Azt, hogy a bátorság azt 

jelenti, hogy túltesszük magunkat félelmeinken, mintha 

a félelem egy kidőlt fa volna, amely elzárja az utat 

a célunk felé. Ezek az akadályok és nehézségek ugyanis 

gyakran a gyermekkorom egy másik hősére 

hasonlítanak: a „Gombos Jim és Lukács, a masinisztában” 

szereplő Turturra, a látszólagos óriásra. Közelről általában 

már egyáltalán nem tűnnek annyira leküzdhetetlennek, 

mint amilyennek elsőre tűnnek. 

Ami ilyenkor megkülönbözteti a bátorságot 

a könnyelműségtől, az a merész ötletek 

megvalósításának képessége. Modern korunkban ezt 

kompetenciának nevezzük. 

Oskar Simon
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