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Pneumatikus jármővek versenye Egerben 
Pneumobil 2008 

 

 

A Rexroth legjobb „Pneumobilja” 

Magyarországon elsı alkalommal kerül megrendezésre az egri 
Bosch Rexroth Pneumatika Kft., valamint a budapesti Bosch 
Rexroth Kft. szervezésében a sőrített levegıvel hajtott 
(pneumatikus) jármővek versenye. A verseny során a csapatoknak 
olyan jármővet kell tervezniük és kivitelezniük, amely megadott 
mőszaki feltételek mellett a lehetı legnagyobb hatásfokot képes 
elérni. A versenyre 11 mőszaki felsıoktatási intézmény 18 csapata 
nevezett be. 
 
A május 16-17-én megrendezésre kerülı verseny résztvevıinek feladata 
egy olyan „pneumatikus jármő” (Pneumobil) tervezése és kivitelezése, 
amely – a megadott mőszaki feltételek mellett – egy fı irányító 
személyzettel együtt két kategóriában, a legnagyobb távolságot, illetve 
egy meghatározott távot leggyorsabban képes megtenni. A „Pneumobil” 
Rexroth pneumatikus vezérlı és végrehajtó elemek felhasználásával, egy 
légtartályban tárolt sőrített levegı energiáját alkalmazva viszi át a 
nyomatékot a hajtott kerekekre. A verseny során az elkészített „jármővek” 
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az egri Bosch Rexroth Pneumatika Kft. gyárépülete körül kialakított 
versenypályán mérik majd össze teljesítményüket.  
 
Az egyik futamban kiderül, hogy melyik sőrített levegıvel hajtott jármő a 
leggyorsabb a meghatározott távolságon, a másik futam értékelési 
szempontja, az adott energiával megtett legnagyobb távolság lesz. A 
döntésben a csapatok kreativitása és innovációs készsége, a megoldás 
mőszaki eredetisége, valamint a kivitelezés mőszaki színvonala játszik 
nagy szerepet. A zsőri tagjai között neves szakemberek, valamint ifj. 
Ranga László és Benkı András, az autóversenyzés jeles képviselıi 
találhatók. 
 
A verseny abszolút gyıztese egy évig viseli a „Rexroth Legjobb 
Pneumobilja” címet. 
A gyıztesek értékes jutalomban részesülnek, többek között németországi 
tanulmányúton vesznek részt. 
 
A kétnapos viadal május 16-án délután a gépátvétellel kezdıdik, 17-én 
pedig az edzıkörök után délelıtt tíz órától indul a mindent eldöntı 
versengés.  
 
 
A Bosch Rexroth AG a világ vezetı hajtás- és vezérléstechnikai specialistája. A 

Rexroth márkanév alatt több mint 500.000 ügyfelünk számára 

kínálunk vevıspecifikus megoldásokat a gépek és berendezések hajtástechnikája, 

vezérlése, illetve mozgatása területén, az ipari- és gyártás-automatizálás, 

valamint a mobil alkalmazások számára. The Drive & Control Company-ként, a 

Bosch Rexroth világszerte több mint 80 országban fejleszt, gyárt valamint 

értékesít elemeket és rendszereket. A Bosch Rexroth AG, a Bosch Csoport 

tagjaként 2007-ben több mint 33.000 munkatársa közremőködésével mintegy 5,4 

milliárd Euro forgalmat ért el. 

 

További információ: www.boschrexroth.com 
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