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Hajtsunk levegıvel! - Rexroth Pneumobil 2009 

 

A Bosch Rexroth vállalatok idén második alkalommal 
rendezik meg a Pneumobil versenyt, a sőrített levegıvel 
hajtott jármővek versenyét.  

 

 

Pneumatikus jármőhajtási ötlet  

A versenyre felsıoktatási intézmények diákjai, csapatai 
jelentkezhettek, olyan jármővet kell tervezniük és építeniük, amely a 
megadott mőszaki feltételek mellett a legnagyobb hatásfokot képes 
elérni. A Pneumobil verseny fı célja a fenntartható fejlıdéshez 
köthetı innovációs megoldások kifejlesztése, olyan alternatív 
erıforrások bevonása, mint a levegı, a pneumatika. Nagyon fontos 
cél az is, hogy a versenyen keresztül a mőszaki felsıoktatási 
hallgatókat egy gyakorlati, illetve komoly szakmai felkészültséget, 
kreativitást igénylı munkába vonjuk be. Így a jövı mérnökei már 
most megmutathatják tehetségüket. 
 
A versenyt 2009. május 8-án és 9-én rendezik meg Eger belvárosában, a Dobó 
téren. A program a versenyen induló jármővek bemutatásával kezdıdik 
pénteken, a versenyre pedig másnap, azaz szombaton az Érsekkertben kialakított 
versenypályán kerül sor.  

Ki bírja tovább egy levegıvel? – 4 számban versenyeznek 
 
A versenyzı csapatok számára a hajtás- és vezérléstechnika szakértıje, a 
Rexroth bocsátja rendelkezésre a légjárgányok hajtásához szükséges 
pneumatikus vezérlı és végrehajtó elemeket, melyekkel a jármőveket megépítik.  
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A pneumobilok négy versenyszámban - a konstrukció eredetisége, távolsági, 
gyorsasági és gyorsulási kategória - mérhetik össze tudásukat, amelyet a nap 
során értékel a szakmai zsőri. A leginnovatívabb és legeredményesebben 
szereplı csapatok értékes tárgyjutalmakat és egy külföldi tanulmányutat 
nyerhetnek. A kategórianyertes csapatok közül a Bosch Rexroth vállalat vezetıi 
választják ki azt a jármővet, amely egy évig viselheti majd a „Rexroth Legjobb 
Pneumobilja” címet. 
 

Idén már külföldiek is jelentkeztek 

A Pneumobil 2009 versenyre benevezett csapatok száma a tavalyi év sikerének 
köszönhetıen közel duplájára emelkedett, így idén mintegy 30 légjárgány állhat 
majd rajthoz Egerben. A rendezvény ebben az évben már nemzetközi szinten 
folytatódhat, hiszen két külföldi felsıoktatási intézménybıl is neveztek csapatok 
az eseményre.  

A Pneumobil 2009 verseny fıvédnöke: Dr. Manherz Károly, az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium felsıoktatásért felelıs államtitkára. A szaktárca kiemelt 
témaként kezeli a Pneumobil verseny innovatív kezdeményezését. Külön 
elismerés a Rexroth számára, hogy a 2009-es Kreativitás és Innováció Európai 
Évéhez kapcsolódó ötletpályázatra benyújtott Pneumobil verseny a Tempus 
Közalapítvány kuratóriumának döntése értelmében bekerült az Év hivatalos 
hazai programjába is. Az uniós kezdeményezés felhívja a figyelmet arra, milyen 
fontos szerepet játszik a kreativitás és az innováció saját személyes életünkben, 
önmegvalósításunk és társadalmi jólétünk elérésében csakúgy, mint a 
fenntartható fejlıdés biztosításában.  

 

A Bosch Rexroth AG a világ vezetı hajtás- és vezérléstechnikai specialistája. A 
Rexroth márkanév alatt több mint 500.000 ügyfelünk számára kínálunk vevı-
specifikus 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 2008-ban 35.300 munkatársa közremőködésével mintegy 5,9 milliárd 
Euro forgalmat ért el. 

További információ: www.boschrexroth.hu 
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