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I. Pneumobil Verseny 

Cúgos futam Egerben 
 

Nekem ugyan erıs a gyanúm, hogy az üzemanyagárak nagyrészt spekuláció miatt kúsztak 
szépen folyamatosan az égbe, de mindannyian tudjuk, hogy megállíthatatlanul közeleg a 
pillanat, amikor tényleg elfogy a kıolaj. Akkor pedig alapvetıen két út van elıttünk. 

 

Az egyik: az újra itthon termelt zöldséget, gyümölcsöt szamaras 
kordéval visszük a legközelebbi piacra, és egész életünkben egyszer 
megyünk a tengerre nyaralni – egy évig zötykölıdünk oda, pihenünk 
a partján két hetet, és újabb egy év alatt haza is érünk, élmények 
sokasága alatt roskadozva. A másik: még jó idıben kitaláljuk, és 
szerencsés esetben el is terjesztjük azokat az új hajtásmódokat, 
amik lehetıvé teszik, hogy továbbra is mőködjön a géperejő 
közlekedés, miközben a Föld ökoszisztémáját a mostaninál sokkal 
kisebb terhelés éri.  

 

Ahogy a probléma kezd a fejünkre nıni, egyre magasabb hıfokon 
izzanak a tudós agyak, és kísérleteznek mindenfélével, napelemtıl az 
üzemanyagcellán át villanymotorig. Szóba jöhet többek között 
a sőrített levegı is – minden bizonnyal így gondolták a Bosch Rexroth 
magyarországi vállalatainál, amikor meghirdették a Pneumobil 
Versenyt, a légjárgányok elsı nagy hazai összecsapását. 
A felsıoktatási hallgatóknak kiírt versenyre húsz egyetemi és fıiskolai 
csapat jelentkezett, és tizenhat állt végül rajthoz a BR egri 
penumatikagyárának udvarán kialakított pályán. A hajtáshoz 
szükséges elemkészletet, a hengereket, a csatlakozókat és a vezérlést 
a Bosch Rexrothtól kapták.  

Az alkatrészek mellé paraméterkönyv is járt, melyen a versenyen 
indulás feltételei között szerepelt, hogy a jármővek összsúlya 
zsokéval együtt minimum 120 kilogramm lehet, hajtásukra 
maximum hat henger szolgálhat, két különálló körös fékrendszerrel 
plusz rögzítıfékkel kell rendelkezniük, és be kell építeni egy 
úgynevezett vészstopkört is, amivel veszélyes forgalmi 
szituációban, vagy szerkezeti károsodással fenyegetı mőszaki 
probléma esetén a meghajtásban serénykedı levegıt el lehet 
engedni. Megengedett két motor beépítése egy kocsiba, lehet 
a hajtásláncban sebességváltó, illetve szabadonfutó is. Elıírás volt 
továbbá a bukósisak viselése, mert így elsıre ugyan senki sem 
számított 250 kilométer/órás pályacsúcsra, de jobb a békesség.  

 
Értem én, hogy pneumobil, de mi hajtja?  

A sőrített levegıs motor az egyik legleleményesebb, egyszersmind legkecsegtetıbb alternatív közúti 
jármőhajtási ötlet a belsı égéső motor kiváltására. A pneumotor voltaképp egy fordított kompresszor. Azaz 
adva van egy sőrített levegıs tartály, amibıl a levegı egy szelepen át bejut a klasszikus dugattyús motoréhoz 
igencsak hasonló hengerbe, lefelé meglöki a dugattyút, ami megforgatja a fıtengelyt, ami a váltón át 
a kerekeket. Majd a dugattyú felfelé mozogva egy másik szelepen át kilöki a levegıt, immár ellenállás nélkül, 
felballag a felsı holtpontra, és kezdıdik az egész elölrıl.  

A pneumotort a nagy autógyártók közül az indiai Tata veszi a legkomolyabban. Szıröstül-bıröstül megvette 
a The Aircar néven elhíresült projektet, és – szívbıl remélem – hamarosan elkészíti az elsı szériaérett légautót. 
A pneumobil elınyei: könnyen, gyorsan "feltankolható", tölthetı akár közvetlenül sőrített levegıvel, akár 
elektromos hálózatról beépített kompressszorával, és nincs emissziója. Kedvenc mőszaki trükköm az egész 
koncepcióban, hogy a nagy nyomás alól szabaduló levegı igen hideg (gondoljunk csak a lederesedı becsavart 
szódáspatronra), így remekül használható az utastér klimatizálására nyáron.  

- Rácz Tamás, felelıs szerkesztı, elkötelezett pneumobil-fan -  
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A szervezık a hozzájuk beküldött terveket átnézték, elemezték, és tanácsokkal segítették a csapatokat, 
hogy ne a depóban derüljön ki: hiába a sok briliáns ötlet, mégsem megy a gép. Ennek, no és 
természetesen a mérnökpalánták ügyességének és precizitásának is köszönhetı, hogy a hétvégén mind 
a tizenhat csapat el tudott indulni, sıt a célba meg is tudott érkezni. A megszállott mérnökök – az egri 

gyárban van belılük jó néhány – gépátvétel címén már 
péntek délután a versenykocsik mellett, felett, alatt és 
körül serénykedtek, lelkesedésüket higgadt 
mérnökmondatokkal palástolták, de a szemek, kérem 
szépen, a szemek, azok csillogtak. A csapatok igyekeztek 
felmérni az erıviszonyokat, így ık is alaposan 
végigvizitálták a teljes 
mezınyt. A szakmázásnak 
egy Egerben 
elmaradhatatlan borkóstolós 
vacsora vetett véget, 
a duhajkodás azonban 

a korai kelésre tekintettel elmaradt: sokan szombat reggel hatkor már 
a léghajtányok körül matattak. Vagy versenyez az ember, vagy nem, 
középút nincs, kicsit versenyezni nem lehet.  
 
Egyelıre egyik pneumobil sem emlékeztet Ferrarira, és lehet, hogy a késıbbi generációkat sem 
szupersportkocsi-irányba fejlesztik. Ha általánosítani akarunk, egy légautó nagyjából a következıképpen 
néz ki: három vagy négy biciklikerékre támaszkodó acél- vagy könnyőfém váz, benne egy kollégiumi 
selejtezésbıl kimentett, fénykorában rikító színő mőanyag szék, biztonsági övvel, mert azért pluszpont 
jár. Az ülés mögött a légmotor és tartozékai, valahol egy szabványos, tízliteres gázpalack, benne kétezer 
liter levegıvel.  
 
 
 

Rengeteg kerékpáralkatrész: váltók, kerekek, fékek, bowdenek, vázelemek, 
tán még csengı is. Továbbá itt-ott jelzésszerő karosszériaelemek, leginkább 
sufnifuturisztikus stílusban. A formai spektrum a rokkantkocsira hajazó 
megoldásoktól az ízirájderes elemeken át a marsjáró stílusig terjed. 
Szakértıknek további információ, hogy a hajtást alapvetıen kétféle módon 
oldották meg: a többség a hajtókaros kivitelt választotta, néhány csapat 
azonban lineáris meghajtást épített. Maga az alap-alapelv persze ugyanaz: 
a palackból a reduktoron át érkezı sőrített levegı kitágulni igyekezvén 
a hengerekben munkát végez, a henger lineáris mozgását így vagy úgy forgó 
mozgássá alakítják át, és már gurulhat is a légszekér.  

Én egy ilyen pneumobilversenyt nagyon jól el tudok képzelni úgy, hogy 
egyszerre rajtol a mezıny, és az alig hallható puffogással száguldozó race-
carok agresszív vezetıi egymást szorítják ki a szők kanyarokban, harminccal 
száguldanak a célegyenesben, és ha valami durva baleset után teleszóródik 

a pálya egyedi gyártású alkatrészekkel, bejön a biztonsági bicikli. Esetleg az egy-egy provokatív 
manıveren feldühödött versenyzık bukósisakot, tartalék léghengereket, sıt akár egész kompresszorokat 
vágnak egymáshoz a paddockban, miközben a feltüzelt közönség a pálya szélén a kezét rázza, persze 
csak az egyiket, mert a másikban sört tart. Nos, míg a pneuversenyek szubkultúrája így vagy máshogy 
kifejlıdik, várni kell. Most még csak az alapoknál vagyunk: a gépek nem egymással versenyeztek, hanem 
csak az idıvel, egyszerre egy jármő suhant az aszfalton, és a mért köreredményeket összevetve 
alakultak ki a helyezések. A nagyrészt szakmai közönség azonban így is szemlátomást jól szórakozott – 
és ezt a versenyt végül is nekik szervezték.  

Lássuk az eredményeket: az I. Pneumobil Verseny abszolút gyıztese 
a Debreceni Egyetem csapata, a DE-AMTC lett, és ık nyerték a távolsági 
futamot is, egy palackkal több mint hét kilométert téve meg.  
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A leggyorsabbnak a Kecskeméti Fıiskola csapatának, a GAMF SZPSZ-nek a járgánya bizonyult, ami 
a hivatalosan mért körben 25 km/órára  

gyorsult, de versenyen kívül elérte a 28 km/órát is. A konstrukciós díjat a Budapesti Mőszaki Egyetem 
egyik csapata, a Gyalogkakukk érdemelte ki, a közönség díját pedig – amit a szurkolás hangerejének 
mőszeres mérése alapján ítéltek oda – a BME másik csapata, a Villanyos kapta.  

 
Tudományos felütéssel indítottunk, fejezzük is be azzal: nagyon 
valószínő, hogy nem a léghajtás oldja majd meg a közlekedés globális 
problémáit. Bár a jármővek csak azt a levegıt pufogják vissza, amit az 
üzemanyagtartályul szolgáló palackba belesőrítettek, így látszólag 
teljesen tiszta üzemőek, a helyzet valójában nem ilyen egyszerő. 
A sőrítést végzı kompresszorok hajtását – azok motorjában vagy az 
elektromos áramot termelı erımővekben – ugyanis végsı soron fosszilis 
üzemanyag, tehát kıolajszármazékok, gáz, illetve atomenergia 
szolgáltatja.  
 
Ugyanakkor a hírek szerint Indiában már sorozatgyártáshoz közeli 

állapotban vannak olyan modellek, amelyek a városi forgalomban elfogadható sebességgel és 
hatótávolsággal rendelkeznek, a léghajtás létjogosultsága bizonyos területeken és szituációkban tehát 
rövidesen bizonyítást nyerhet.  

 

De az egri Pneumobil Verseny kapcsán nekem nem is ez volt az igazán fontos. Hanem: ahogy 
elnézegettem a járgányok körül sürgölıdı fiatalembereket, arra gondoltam, talán köztük van az a srác is, 
aki tényleg kitalál majd valami eget rengetıt. Talán az a terepszínő rövidnadrágban csavarkulcs után 
kutató rocker, talán az szıke, álmodozó tekintető CAD-CAM-függı szemüveges, talán az az esetlenül 
mozgó, testes, bozontos mackó, aki nagyot fújtatva emeli odébb a járgánya hátulját, megoldja majd, 
hogy szegény szamaraknak ne kelljen újra igába hajtaniuk a fejüket, és hogy mi, napimádó tudatlanok 
ne csak egyszer láthassuk életünkben a tengert 
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Léghajtásos autók?  

A héten szombaton elıször rendezik meg Egerben a sőrített levegıvel hajtott autók versenyét, amire tíz 
felsıoktatási intézmény 18 csapata nevezett be. A HVG úgy értesült a szervezı Bosch Rexroth Kft.-tıl, hogy 
legalább óránkénti 40 kilométeres sebességgel fognak gurulni a minimum egy fıt szállító alkalmatosságok. 
A mókásnak tőnı ötlet a valóságtól nem teljesen elrugaszkodott: az USA kormánya az utóbbi években nagy 
érdeklıdést mutatott a környezetbarát léghajtásos autók iránt, igaz, a néhány évtizeddel ezelıtti, utcai 
forgalomra is képes modellek még meglehetısen gazdaságtalanok voltak, túl sok energia kellett ugyanis a 
késıbb a tengely forgatására felhasznált levegı összesőrítéséhez. Kevesen tudják, de a 19-20. század 
fordulóján sokáig kísérleteztek sőrített levegıvel hajtott mozdonyokkal és villamosokkal, mi több, az 1930-as 
évek Németországában még egy 1200 lóerıs dízel-sőrített levegıs hibrid lokomotívot is készítettek. Sıt 
sokan házilag eszkábáltak maguknak ilyen technológiával mőködı jármővet. A sőrített levegıs autók 
híveinek legnagyobb kortárs reménye a francia Guy Negre, akinek aprócska városi autóit az idén a New 
York-i autókiállításon is bemutatták, ezeket várhatóan egy éven belül piacra dobják, és áruk nem haladja 
meg az 1 millió forintot. Sőrített levegıvel hajtott autó 1932-bıl és 2008-ból  
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Több mint hússzal ment a sőrített levegıvel mőködı jármő 

GOSZTONYI MIKLÓS 
 
Sopron–Eger - Ezüstérmet és különdíjat nyertek sőrített levegıvel mőködı jármővükért Szíjártó 
Tamás, Reisz Lajos és Nagy Gábor, az NYME negyedéves faipari mérnökhallgatói Egerben. A 
négykerekőt szerdán 1 órakor mutatják be az egyetemi fıépület mögötti parkolóban. 
 
Ezüstérmesek: Sőrített levegıvel mőködı jármővet építettek a soproni egyetemisták 
 
A Bosch Rexroth cég pályázatot írt ki sőrített levegıvel hajtott jármő tervezésére és kivitelezésére. A 
Nyugat-magyarországi Egyetem három technológus szakirányú faipari mérnök hallgatója – felkészítı 
tanárukkal, Tatai Sándorral – azonnal munkához látott.  
 
Megépítették az alkotók családneveibıl összerakott „SziReNa TS" nevő jármővet, amelyet az egyetemisták 
csak TomCatnek becéznek.  
– A sőrített levegıvel hajtott járgányunk – az egységes 14 literes palackkal – három és fél kilométert tett 
meg. A legjobb jármő eredménye elérte a hét kilométert – kezdte sikertörténetüket Szíjártó Tamás, aki a 
versenyen vezette a SziReNát. 

– A gyorsasági pályán a 280 métert 59 másodperc alatt teljesítettük. 
A kocsi legnagyobb sebessége megközelítette a 22 kilométer per 
órát, a gyıztes debrecenieké 25 kilométer per óra volt. İk két 
biciklibıl alakították ki a jármővet. 
 
– A szállítással együtt közel kétszázezer forintba került a SziReNa 
TS, de semmi pénzért nem válnánk meg tıle – vette át a szót Nagy 
Gábor. – A fémvázon 2 hónapig dolgoztunk. Az erısített falú csıbıl 
hajtogatott váza egy gokartot idéz. A kormányzás egy Trabantból 
vett kormánymővel történik. A kialakításnál annak az 
alapkövetelménynek kellett megfelelni, hogy meg tudjon fordulni 
egy 5 méter sugarú körön a versenypályán. Összetett versenyben 

szereztük meg az ezüstérmet. Az oklevél, a kupa és a pénzjutalom mellett Bosch barkácsgépeket is 
kaptunk.  
 
A bajnokságra 10 mőszaki felsıoktatási intézmény 18 csapata nevezett be. A soproniak azon kevesek közé 
tartoztak, akik nem gépészmérnök vagy mechatronika szakon tanulnak.  
 
– A mechatronikai képzést még csak tervezik az NYME-n, de az általunk megépített gépjármővel szerettük 
volna megmutatni a többi pályázónak, hogy az automatizálás, a mechatronika már így is magas szinten áll 
a soproni faipari karon – mondta Reisz Lajos.  
 
– Az egyetemi hallgatók innovációs készségét, továbbá a mérnöki tudományokban az elméleti és gyakorlati 
jártasságot tesztelı országos megmérettetésen a tizennyolc jármőbıl kettıbe nem lehetett életet lehelni 
a versenynapon, így végül tizenhat sőrített levegıvel hajtott kocsi közül nyertük el a második legjobbnak 
járó serleget és az Oktatási és Kulturális Minisztérium különdíját. Jövıre ismét indulunk a versenyen.  
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Egerben tarolt a TomCat - Ezüstérmet és különdíjat nyertek a fások a pneumobillal 
 
szerzı: Csiha Tünde Noémi 
 
A Bosch Rexroth cég nemrégiben pályázatot írt ki sőrített levegıvel hajtott jármő tervezésére és 
kivitelezésére. Egyetemünk három faipari mérnök hallgatója kapva kapott az 
ötleten. Megépítették a TomCat névre hallgató vas macskát, amelyre, hogy 
magánhordozza a szülık jegyeit, fa-, azaz rétegelt lemezbıl készítettek 
burkolatot. 
 
- Amint elolvastuk a versenykiírást, rögtön foglalkoztatni kezdett, hogyan 
tudnánk megfelelni a kihívásnak. A Gépészeti Intézet, s személy szerint 
Pichler András és Tatai Sándor tanár urak nagyon sokat segítettek nekünk. 
Miattunk mertünk belevágni ebbe a nem könnyő feladatba. A fém vázon 2 
hónapig dolgoztunk. Amikor elkészült, a rétegelt lemez borítással 
egycsapásra egyedivé varázsoltuk - mondták kérdésünkre válaszolva a 
hallgatók.  
 
A történet már így is kerek lehetne, de még korántsem az. A kiírás más 
igényt is támasztott a pályázókkal szemben: saját építéső, alternatív 
hajtástechnológiájú jármőveikkel részt kellett venniük azon a versenyen, 
amelyet a Bosch Rexroth Pneumatika Kft. egri gyárában rendeztek május 17-
én.  
 
A bajnokságra 10 mőszaki felsıoktatási intézmény 18 csapata nevezett be. A SziRéNa TS volt az 
egyetlen, amelynek tagjai, Szíjártó Tamás, Reisz Lajos és Nagy Gábor (egyetemünk negyedéves faipari 
mérnök hallgatói) nem gépészmérnök vagy mechatronika szakon tanulnak(!).  
 
A TomCat több jármő elemeit ötvözi. Erısített falú csıbıl hajtogatott váza egy gokartot idéz. A 
kormányzás egy Trabantból vett kormánymővel történik. A hajtás cross motoré. A hajtómővet 80 mm-es 
átmérıjő, 250 mm lökethosszal rendelkezı hengerek hajtják, amik egymással ellenütemben dolgoznak. A 
kialakításnál annak az alapkövetelménynek kellett megfelelni, hogy meg tudjon fordulni egy 5 m sugarú 
körön, a versenypályán.  
 
A pneumatikai és jármőtechnológiai szakemberekbıl, s autóversenyzıkbıl álló zsőri figyelembe vette a 
jármőépítık kreativitását, innovációs készségét, a megoldások mőszaki érdekességét, a kivitelezés 
mőszaki színvonalát. Összetett versenyben (280 m-es pályán mért leggyorsabb köridı, legnagyobb 
sebesség, adott levegımennyiséggel megtett leghosszabb távolság, legeredetibb konstrukció) hallgatóink 
csapata így ezüstérmet szerzett és különdíjat kapott. Eredményüket a szervezı cég az oklevél, a kupa és 
pénzjutalom mellett Bosch barkácsgépekkel jutalmazta, melyekkel sikerrel készülhetnek fel a jövı évi 
versenyre.  
 
A cég által biztosított, s a macskához felhasznált pneumatikát a csapat megtarthatja. A jármő egyelıre az 
egyetemen marad, ahol hamarosan bemutatkozik a nagyérdemőnek. Hamarosan tehát parádézik a 
hódító, aki legyőrte a csupafém gépeket. 
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Levegıvel hajtott autók versenye - fotók 
 

Elsı alkalommal rendezték meg Magyarországon a sőrített levegıvel hajtott 
(pneumatikus) jármővek versenyét. A csapatoknak olyan jármővet kellett 
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 "Pneumobil" Rexroth pneumatikus vezérlı 
és végrehajtó elemek felhasználásával, egy légtartályban tárolt sőrített levegı 
energiáját alkalmazva viszi át a nyomatékot a hajtott kerekekre. Az gyız akinek 
jármőve a leggyorsabb a meghatározott távolságon, illetve az adott energiával a 
legnagyobb távolságot tudja megtenni.    
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Amikor a sőrített levegı hajt 
Egerben tartották az elsı sőrített levegıvel hajtott jármővek versenyét, melyeket egytıl-egyig egyetemi 
és fıiskolás diákok készítettek. 
 
 

 
Bolondos jármővek, újító megoldások, K+F, diákok és egy, a jövıjével okosan gazdálkodó vállalat. És hogy mi a közös 
mindezekben? Erre kerestem a választ Egerben az elsı alkalommal megrendezett pneumatikus - sőrített levegıvel hajtott - jármővek 
versenyén. Érkezésemkor már nyilvánvaló volt, hogy izgalmas és szórakoztató nap elé nézek. Akkor még nem tudtam, hogy pozitív 
tanulságokban sem lesz hiány. 

A furábbnál furább jármővek láttán rögtön kíváncsi lettem, vajon mi motivál 18 egyetemi és fıiskolás diákcsapatot arra, hogy ilyen 
elképesztı szerkentyőkön törjék a fejüket. Az ok egyértelmően az egri Bosch Rexroth Pneumatika Kft. és a budapesti Bosch Rexroth 
Kft. közös kezdeményezésében keresendı.  

 
Számtalan pozitív külföldi példa láttán néhány vállaltvezetı arra gondolt, hogy hidat ver az oktatás kissé elméleti síkja és a mőszaki 
tudományok gyakorlati alkalmazása közé. Tamás Péter, a verseny rendezıje elmondta, hogy külföldön sok helyen szoros kapcsolat 

alakult ki a mőszaki felsıoktatás és nagyvállalatok között: a diákok gyakorlati fejlesztésekben és 
kutatásokban tudnak azáltal résztvenni, hogy egy nagy cég lehetıséget - késıbb esetleg állást és 
perspektívát - kínál nekik. A szakember elmondta, a tavaly év végén kiírt pályázatban olyan 
jármővek építését kérték a diákoktól, amelyeket sőrített levegı hajt, valamint érdekes és hasznos 
ötletekkel épül. Február végére húsz pályazat érkezett. Úgy tőnt, tizennyolcan rajthoz is állhatnak, 
de végül - gyártási és alkatrészproblémák miatt - tizenhat csapat mutatta be extravagáns jármővét. 
A Rexroth biztosította minden résztvevınek a pneumatikus meghajtást, és a leendı mérnökök 
leleményességére bízta a kivitelezést. Sokszor a legyegyszerőbb megoldást értékelték a legjobbnak. 

 
Két kategóriában mérhették össze tudásukat a teamek: gyorsulásban és távolsági versenyben - vagyis eldılt, ki a leggyorsabb, és 
kinek a jármőve teszi meg a leghosszabb távolságot azonos mennyiségő sőrített levegı felhasználásával.  

Az értékelésnél több szempont figyelembe vételével döntött a versenybizottság. Pontozták a szellemi terméket: a konstrukció 
eredetiségét, amelyet a pneumatikus kapcsolási mód, valamint a jármő konstrukciójának újszerősége, továbbá a jármő szerkezeti 
kivitelének minısége és dizájnja határozott meg. Ezek a megoldások a teljes pontszám 50 százalékát jelentették. A gyorsulás során 
elért eredmény, valamint a legnagyobb megtett távolság pedig 25-25 százalékot jelentett.  

 
A fejlesztést ösztönzı cég, valamint a diákok részérıl is pozitív példa volt a verseny, amely egy 
színvonalas, az innovációt ösztönzı együttmőködésrıl szól. Azon kívül, hogy - nagyon sokat érı - 
gyakorlati mőszaki tudással gyarapodnak a leendı mérnökök, a szponzorkeresés révén megtanulnak 
tárgyalni, arról már nem is beszélve, hogy milyen összetartó ereje van egy ilyen tanár-diák 
csapatépítésnek. Olyannyira jó példa volt a rendezvény, hogy az azt megnyitó Manherz Károly, az 
OKM felsıoktatásért felelıs szakállamtitkára bejelentette: "Magyarország számára kiemelt prioritás 
a Bosch által is támogatott mérnökképzés, ezért a kormány már az idén megemeli a mérnöki 
karokon az államilag támogatott keretszámot." 

 
Az összetett versenyt a Debreceni Egyetem Gépészmérnöki Karának DE-AMTC nevő csapata 
nyerte, akik a Bosch kéziszerszámok és Blaupunkt navigáció mellett egy külföldi tanulmányutat és 
az OKM által felajánlott pénzjutalmat is hazavihették. Az összetett versenyben második helyezést a 
Nyugat Magyarországi Egyetem soproni csapata, a harmadik helyezést pedig a Kecskeméti Fıiskola 
érdemelte ki. A Bosch által kifejlesztett és hazánkban gyártott kéziszerszámok mellett mindhárom 
csapat megkapta az oktatási tárca által felajánlott oklevelet és különdíjat. 

A leggyorsabb pneumobilt a Kecskeméti Fıiskola GAMF karának csapata építette. 
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Pneumobilverseny Egerben 
 
A Debreceni Egyetem csapata építette a 2008. év év pneumobilját, vagyis sőrített levegıvel hajtott 
jármővét – derült ki a Bosch Rexroth Pneumamatika Kft. egri gyárában rendezett szombati 
versenyen. 

 
 

A bajnokságra tíz mőszaki felsıoktatási intézmény 18 csapata nevezett be. A leggyorsabb köridı, a 
legnagyobb sebesség, a leghosszabb menetidı és a legeredetibb konstrukció kategóriák összesített 
eredménye alapján a Nyugat-magyarországi Egyetem csapata szerezte meg az ezüstérmet, a Kecskeméti 
Fıiskola diákjai elıtt, akik harmadikok lettek. 
 
A magyar oktatási kormányzat számára kiemelt prioritás a Bosch által is támogatott mérnökképzés 
fejlesztése - jelentette ki az oktatási tárca felsıoktatásért felelıs szakállamtitkára, amikor megnyitotta a 
versenyt. 
 
Éppen ezért a kormányzat már az idén megemeli a mérnök szakokon az államilag támogatott 
keretszámokat, ugyanis az a törekvésük, hogy minél több fiatal válassza a mérnöki pályát - közölte Manherz 
Károly. 
 
Fontosnak nevezte azt is, hogy a mérnökképzı felsıoktatási intézmények minél szorosabb kapcsolatokat 
alakítsanak ki a gyakorlati képzés erısítése érdekében az olyan cégekkel mint a Bosch. 
 
Ez is közrejátszott abban, hogy az oktatási tárca pénzjutalommal is járó minisztériumi különdíjjal ismeri el a 
pneumobil versenyen legsikeresebben szereplı csapatok teljesítményét. 
 
A Magyarországon elıször megrendezett verseny során a benevezett csapatoknak olyan jármővet kellett 
tervezniük és kivitelezniük, amelyek a  
megadott mőszaki feltételek mellett a lehetı legnagyobb hatásfokot képesek elérni. 
 
A pneumobiloknak a Rexroth pneumatikus vezérlı és végrehajtó elemeinek alkalmazásával kell kialakítaniuk 
a csapatoknak oly módon  
hogy a nyomatékot egy légtartályban tárolt levegı felhasználásával viszik át a hajtókerekekre. 
 
A csapatok a Bosch Rexroth Pneumatika Kft. egri gyárépülete körül kialakított versenypályán mérhették 
össze az általuk épített jármővek képességeit. 
 
A pneumatikai és jármőtechnikai szakemberekbıl, illetve autóversenyzıkbıl álló zsőri figyelembe vette a 
jármőépítık kreativitását, innovációs készségét, a megoldás mőszaki érdekességének fokát, valamint a 
kivitelezés mőszaki színvonalát is. 
 
A verseny abszolút gyıztese egy évig viseli a Rexroth Legjobb Pneumobilja címet, továbbá a nyertesek 
értékes jutalomban részesülnek, egyebek mellett németországi tanulmányúton vehetnek részt. 
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PNEUMOBILVERSENY EGERBEN 
 
A Debreceni Egyetem csapata építette a 2008. év pneumobilját, vagyis 
sőrített levegıvel hajtott jármővét – derült ki a Bosch Rexroth 
Pneumamatika Kft. egri gyárában rendezett szombati versenyen 
 
A bajnokságra tíz mőszaki felsıoktatási intézmény 18 csapata nevezett be. 
A leggyorsabb köridı, a legnagyobb sebesség, a leghosszabb menetidı és 
a legeredetibb konstrukció kategóriák összesített eredménye alapján a 
Nyugat-magyarországi Egyetem csapata szerezte meg az ezüstérmet, a 
Kecskeméti Fıiskola diákjai elıtt, akik harmadikok lettek. 
 
A magyar oktatási kormányzat számára kiemelt prioritás a Bosch által is 
támogatott mérnökképzés fejlesztése - jelentette ki az oktatási tárca 
felsıoktatásért felelıs szakállamtitkára, amikor megnyitotta a versenyt. 
 
Éppen ezért a kormányzat már az idén megemeli a mérnök szakokon az 
államilag támogatott keretszámokat, ugyanis az a törekvésük, hogy minél 
több fiatal válassza a mérnöki pályát - közölte Manherz Károly. 
 
Fontosnak nevezte azt is, hogy a mérnökképzı felsıoktatási intézmények 
minél szorosabb kapcsolatokat alakítsanak ki a gyakorlati képzés erısítése 
érdekében az olyan cégekkel mint a Bosch. 
 
Ez is közrejátszott abban, hogy az oktatási tárca pénzjutalommal is járó 
minisztériumi különdíjjal ismeri el a pneumobil versenyen legsikeresebben 
szereplı csapatok teljesítményét. 
 
A Magyarországon elıször megrendezett verseny során a benevezett 
csapatoknak olyan jármővet kellett tervezniük és kivitelezniük, amelyek a 
megadott mőszaki feltételek mellett a lehetı legnagyobb hatásfokot 
képesek elérni. 
 
A pneumobilokat a Rexroth pneumatikus vezérlı és végrehajtó elemeinek 
alkalmazásával kell kialakítaniuk a csapatoknak oly módon, hogy a 
nyomatékot egy légtartályban tárolt levegı felhasználásával viszik át a 
hajtókerekekre. 
 
A csapatok a Bosch Rexroth Pneumatika Kft. egri gyárépülete körül 
kialakított versenypályán mérhették össze az általuk épített jármővek 
képességeit. 
 
A pneumatikai és jármőtechnikai szakemberekbıl, illetve 
autóversenyzıkbıl álló zsőri figyelembe vette a jármőépítık kreativitását, 
innovációs készségét, a megoldás mőszaki érdekességének fokát, valamint 
a kivitelezés mőszaki színvonalát is. 
 
A verseny abszolút gyıztese egy évig viseli a Rexroth Legjobb Pneumobilja 
címet, továbbá a nyertesek értékes jutalomban részesülnek, egyebek 
mellett németországi tanulmányúton vehetnek részt. 
 
Forrás: szöveg: MTI, kép: Fülep Richárd Bosch Rexroth Pneumatika Kft. a 
szakmai zsőri elnöke 
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A Debreceni Egyetem jármőve nyerte a „Rexroth Legjobb 
Pneumobilja” címet 
  

Tizenhat csapat és az ország számos mőszaki egyetemének 
részvételével került sor szombaton az ország elsı Pneumobil 
versenyére Egerben. A Bosch csoport pneumatikával foglalkozó 
üzletágai, a budapesti Bosch Rexroth Kft. valamint az egri Bosch 
Rexroth Pneumatika Kft. elsı ízben adott otthont a rendkívüli 
kreativitást és komoly szakmai felkészültséget igénylı 
megmérettetésnek a cégcsoport egri gyárának területén.  
 

 

                A versenyt még tavaly decemberben írta ki a vállalat a mőszaki 
felsıoktatásban tanulók számára azzal, hogy egy mőködıképes, sőrített 
levegıvel hajtott jármő megtervezése a feladat. Gödri István, a Bosch 
egri gyárának igazgatója köszöntıjében elmondta, hogy a verseny 
kiírásának két fı célja volt. Az egyik az innovációs megoldások 
kiterjesztése az alternatív energiaforrásokra, mint a pneumatika, a 
másik az egyetemek mérnöki karainak bevonása egy szakmai 
felkészültséget és kreativitást egyaránt igénylı feladatba. Mint mondta, 
a külföldi felsıoktatási intézményekben megszokott egyetemi versenyt 
szeretné a cég hazánkban is meghonosítani, figyelembe véve a 
vállalatcsoport biztonságra, innovációra és az alternatív energiaforrások használatára vonatkozó központi 
célkitőzéseit.  
Az eseményt Manherz Károly, az OKM felsıoktatásért felelıs szakállamtitkára nyitotta meg. Amint 
elmondta: „Magyarország számára kiemelt prioritás a Bosch által is támogatott mérnökképzés, ezért a 
kormány már az idén megemeli a mérnöki karokon az államilag támogatott keretszámot.”  
Az államtitkár azt is kiemelte, hogy a tárca szeretné, ha a jövıben egyre többen jelentkeznének mérnöki 
karokra és a felsıoktatási intézmények intenzívebb kapcsolatot alakítanának ki a munkáltatókkal, hiszen 
az ilyen együttmőködések adják az innovatív erıt a képzéshez.  
             
A versenyen induló csapatok több kategóriában mérhették össze tudásukat, melyeket a szakmai zsőri a 
nap végén díjazott. A kritériumok között olyan szempontok is szerepeltek, mint a jármő pneumatikus 
kapcsolata, a motor, a konstrukció eredetisége vagy a biztonsági elıírások. Az összetett verseny 
gyıztese a Debreceni Egyetem Gépészmérnöki Tanszékén alakult csapat lett, akik a Bosch 
kéziszerszámok és Blaupunkt navigáció mellett egy külföldi tanulmányutat és az OKM által felajánlott 

pénzjutalmat is haza vihették.  
Az összetett versenyben második helyezést a Nyugat Magyarországi Egyetem 
soproni csapata, a harmadik helyezést pedig a Kecskeméti Fıiskola érdemelte 
ki. A Bosch által kifejlesztett és hazánkban gyártott kéziszerszámok mellett 
mindhárom csapat megkapta az oktatási tárca által felajánlott oklevelet és 
különdíjat.  
Mint a TelePress Hírügynökség arról korábban már beszámolt, a Bosch csoport 

magyarországi oktatási kezdeményezései több évre tekintenek vissza. A Miskolci Egyetemen a Bosch által 
alapított mechatronika tanszék a napokban került az egyetem tulajdonába, ahol évek óta szakértelemmel 
és anyagikkal is jelen van a vállalatcsoport. A BME-vel tavaly kötött hosszú távú megállapodás keretében 
idén januárban került sor 75 millió forint átadására, amely mellett szintén szakmai elıadásokkal és 
szakkönyvekkel is támogatja a cég az intézményt. Ugyanitt tavaly áprilisban nyitotta meg a Bosch 
autóelektronikai laboratóriumát, ahol azóta valós körülmények között végeznek méréseket a hallgatók.  
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Bizonyítottak a faipari mérnök hallgatók  
 

Saját építéső levegı hajtású jármővel nyertek ezüstöt és különdíjat a 
Nyugat-magyarországi Egyetem faipari mérnök hallgatói - közölte az 
egyetem sajtóosztálya. 
A Bosch Rexroth cég nemrégiben pályázatot írt ki sőrített levegıvel 
hajtott jármő tervezésére és kivitelezésére. A Nyugat-magyarországi 
Egyetem három faipari mérnök hallgatója megépítette a TomCat névre 
hallgató vas macskát, amelyre fa-, azaz rétegelt lemezbıl készítettek 
burkolatot. A bajnokságra tíz mőszaki felsıoktatási intézmény 18 csapata 
nevezett be. A SziRéNa TS volt az egyetlen, amelynek tagjai, Szíjártó 
Tamás, Reisz Lajos és Nagy Gábor - az NYME negyedéves faipari 
mérnök hallgatói - nem gépészmérnök vagy mechatronika szakon 
tanulnak. 
"Amint elolvastuk a versenykiírást, rögtön foglalkoztatni kezdett, hogyan 

tudnánk megfelelni a kihívásnak. A Gépészeti Intézet, és személy szerint Pichler András és Tatai Sándor 
tanár urak nagyon sokat segítettek nekünk. Miattunk mertünk belevágni ebbe a nem könnyő feladatba. A 
fém vázon két hónapig dolgoztunk. Amikor elkészült, a rétegelt lemez borítással egycsapásra egyedivé 
varázsoltuk - mondták a hallgatók. 
A kiírás más igényt is támasztott a pályázókkal szemben: saját építéső, alternatív hajtástechnológiájú 
jármőveikkel részt kellett venniük azon a versenyen, amelyet a Bosch Rexroth Pneumatika Kft. egri 
gyárában rendeztek május 17-én. 
 
A TomCat több jármő elemeit ötvözi. Erısített falú csıbıl hajtogatott váza egy gokartot idéz. A kormányzás 
egy 
 

Trabantból vett kormánymővel történik. A hajtás cross motoré. A hajtómővet 80 mm-es átmérıjő, 250 mm 
lökethosszal rendelkezı hengerek hajtják, amik egymással ellenütemben dolgoznak. A kialakításnál annak 
az alapkövetelménynek kellett megfelelni, hogy meg tudjon fordulni egy öt méter sugarú körön, a 
versenypályán. A pneumatikai és jármőtechnológiai szakemberekbıl, és autóversenyzıkbıl álló zsőri 
figyelembe vette a jármőépítık kreativitását, innovációs készségét, a megoldások mőszaki érdekességét, a 
kivitelezés mőszaki színvonalát. 
Összetett versenyben a faipari mérnök hallgatók csapata így ezüstérmet szerzett és különdíjat kapott. 
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Levegıvel hajtottak 
 
Az ötlet nem új, Mexikóban hét éve üzemelnek sőrített levegıvel hajtott taxik, 
ám ilyen versenyt elıször rendeztek Magyarországon. A Bosch által 
meghirdetett pneumatikus jármővek futamán tizenegy mőszaki felsıoktatási 
intézmény tizennyolc csapata állt rajthoz.  

 

 

A kiírás szerint a saját tervezéső és kivitelezéső Pneumobilokat legfeljebb 10 liternyi és 200 bar 
nyomáson feltöltött sőrített levegıs palackkal lehetett felszerelni, ez normál viszonyok között két 
köbméternyi gázt jelent. A Rexroth Pneumobil 2008 gyıztese a debreceni csapat lett: a leggyorsabb 
jármő 25,5 km/órás sebességet ért el a 280 méteres pályán, a tartóssági gyıztes 7,1 kilométert tett 
meg egyetlen palackkal.  

A nulla károsanyag kibocsátású léghajtású autó ötlete több évszázados, az elsı mőködıt 1970-ben 
mutatta be Guy Negre francia mérnök. Tíz éve már sorozatban gyártják Brignoles-ban, és már több 
ezer TOP-modell fut Mexikó Cityben, a jelzés a Taxi Zero Pollution szavak rövidítésébıl született. 
A 3,8 méter hosszú és 700 kilogrammos kocsi padlólemezébe épített négy darab henger alakú 
szénszálas tartály 300 liternyi és 300 bar nyomású sőrített levegıje 200 kilométeres útra elég. 
Tankolni speciális töltıállomáson három perc, otthoni villanyhálózatról mőködtetett kompresszorral 
négy óra alatt lehet. (B. J.)  
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A Szakkollégium félévzáró elıadása 
 

Ezúton szeretném meghívni önt a Kecskeméti Fıiskola 

Szakkollégiumának félévzáró elıadására, melyet a pneumobil pneumobil pneumobil pneumobil 

versenyenversenyenversenyenversenyen sikeresen résztvett hallgatók tartanak. 

A verseny során a csapatnak olyan sőrített levegıvel mőködı 

jármővet kellett terveznie és kiviteleznie, amely megadott 

mőszaki feltételek mellett a lehetı legnagyobb hatásfokot éri el. 

Az elıadáson megismerkedhetünk részletesen a megépített 

jármővel és az elért kimagasló eredményekkel. 

Tizenhat csapat és az ország számos 

mőszaki egyetemének részvételével került megrendezésre az ország 

elsı Pneumobil versenye Egerben 

A budapesti Bosch Rexroth Kft. valamint az egri Bosch Rexroth Pneumatika Kft. 2008. május 17-én elsı 

ízben adott otthont a rendkívüli kreativitást és komoly szakmai felkészültséget igénylı 

megmérettetésnek a Rexroth egri gyárának területén. 

A versenyt még tavaly decemberben írta ki a két vállalat a mőszaki felsıoktatásban tanulók számára, 

melyben Rexroth pneumatikus vezérlı és végrehajtó elemek felhasználásával egy mőködıképes, 

sőrített levegıvel hajtott jármő megtervezése volt a feladat. Gödri István a Rexroth egri gyárának 

igazgatója köszöntıjében elmondta, hogy a verseny kiírásának két fı célja volt. Az egyik az innovációs 

megoldások kiterjesztése az alternatív energiaforrásokra, mint a pneumatika, a másik az egyetemek 

mérnöki karainak bevonása egy szakmai felkészültséget és kreativitást egyaránt igénylı feladatba. 

Az eseményt Dr. Manherz Károly, az OKM felsıoktatásért felelıs szakállamtitkára nyitotta meg. Amint 

elmondta: „Magyarország számára kiemelt prioritás a Bosch által is támogatott mérnökképzés, ezért a 

kormány már az idén megemeli a mérnöki karokon az államilag támogatott keretszámot.” 

Az államtitkár azt is kiemelte, hogy a tárca szeretné, ha a jövıben egyre többen jelentkeznének 

mérnöki karokra és a felsıoktatási intézmények intenzívebb kapcsolatot alakítanának ki a 

munkáltatókkal, hiszen az ilyen együttmőködések adják az innovatív erıt a képzéshez. 

A versenyen induló csapatok két kategóriában (leggyorsabb kör és legnagyobb megtett távolság 

futama) mérhették össze tudásukat, melyeket a szakmai zsőri a nap végén díjazott. A kritériumok 

között olyan szempontok is szerepeltek, mint a jármő pneumatikus kapcsolása, valamint ennek 

gyakorlati kivitelezése, a konstrukció eredetisége és a biztonsági elıírások. 

A versenyben Karunk csapata elnyerte a „legnagyobb sebesség” különdíjat, valamint megnyerte a A versenyben Karunk csapata elnyerte a „legnagyobb sebesség” különdíjat, valamint megnyerte a A versenyben Karunk csapata elnyerte a „legnagyobb sebesség” különdíjat, valamint megnyerte a A versenyben Karunk csapata elnyerte a „legnagyobb sebesség” különdíjat, valamint megnyerte a 

„leggyorsabb kör” futamot is, így az összetett versenyben a harmadik helyezést érte el.„leggyorsabb kör” futamot is, így az összetett versenyben a harmadik helyezést érte el.„leggyorsabb kör” futamot is, így az összetett versenyben a harmadik helyezést érte el.„leggyorsabb kör” futamot is, így az összetett versenyben a harmadik helyezést érte el.      
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Drága a benzin? Közlekedjen sőrített levegıvel!  
 
Tizennyolc felsıoktatási intézmény csapat állt rajthoz az elsı hazai pneumobil versenyen.  
Az Egerben rendezett döntı a végsı állomása volt a több hónapon át zajló versenynek: ennyi idı 
állt ugyanis rendelkezésre ahhoz, hogy a fıiskolásokból, egyetmistákból álló csapatok 
megtervezzék, megépítsék és a gyakorlatban is kipróbálják a sőrített levegıvel hajtott autót, azaz 
a pneumobilt.  
 
Ács István a verseny szervezıje az ATV Reggeli Jam címő mősorában elmondta: az akció fı 
támogatója, a Bosch sok pénzt fordít az alternatív energiák kutatására, az ezekkel üzemelı 
jármővek fejlesztésére. A fiatalok által készített jármővek nem kerülnek sorozatgyártásra, de a jövı 
autógyártásában mindenképp felhasználják a verseny során szerzett tapasztalatokat, innovatív 
kreatív megoldásokat, sıt a legtehetségesebb konstruktırök állásajánlatra is számíthatnak.  
A Bosch naponta 14 szabadalmat jegyeztet be, vagyis a világ egyik leginnovatívabb vállalata. 
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