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: Hogyan értékelik a rendezvényt, mennyire tartják sikeresnek? 
B.A.: Idén a rendkívüli előkészületeknek hála elhoztuk a világ legerősebb 
robotját, amellyel azt gondolom az teljes kiállítói palettából mi vonzottuk 
a legtöbb érdeklődőt. Már a nyitás előtti napon is gyakorolt a robot, ké-
szülve a megnyitóra, és látványosabb lett, mint amire számítottunk. Ki-
emelt médiafigyelmet és kiállítási különdíjat is kapott a robot, valamint a 
megnyitó hivatalos bejárási útvonalán is kiemelt helyen szerepelt. De hogy 
a hétköznapokat is megemlítsem, a robotot több hónapos szervezőmunka 
eredménye volt elhozni, Németország és Olaszország után itthon láthat-
ták Európában először. 
Azt gondolom a MACH-TECH-et két év viszonyából érdemes már össze-
hasonlítani a korábbi rendezvényekkel. Sokat fejlődött a kiállítás, de mi is, 
bővült az ügyfélkörünk, több terméket hoztunk ki. 2015-ben 4-5 géppel 
voltunk jelen, most 14 gépünk volt kint, sokkal többet tudtunk mutatni te-
vékenységünkből. Az idei MACH-TECH azért volt nagyon aktuális a szá-
munkra, mert az új gépszériák most jutottak el ide. Ilyen például a Robod-
rill főggőleges megmunkáló. Új belépő három gép, sokkal nagyobb telje-
sítménnyel.

: A kiállítók összetételéről, a képviselt márkákról, iparágakról 
mi a véleményük? 
B.A.: A kiállítás összetétele jó volt, nagyon komolyan vették a kiállítók a 
jelenlétüket, sok demonstráló gépet hoztak el idén, mindenki, aki lehetett 
valamely élő alkalmazást mutatott be. Mindenki odatette magát és ennek 
a látogatók a nyertesei.

: A látogatók összetétele és száma megfelelő volt? 
B.A.: Ezt nehéz megítélni, érdeklődőből sok volt, az utómunka dönti el, 
kiből lesz komoly érdeklődő, de ebben segített a világ legerősebb robotjá-
nak bemutatása. Pár beszélgetést elkaptam a látogatóktól: „találkozzunk 
az óriásrobotnál” -már ez sok érdeklődőt vonzott.

: Mely termékeikre voltak a látogatók leginkább kíváncsiak?
B.A.: Különböző ügyfeleknek más-más áll közel a szívéhez. A Robodrill 3 ten-
gelyes keményfém megmunkálással és 5 tengelyes alumínium megmunkálás-
sal rendkívül népszerű volt, a huzalszikra forgácsoló kínálatunk is megújult, 
bővült a gépcsalád egy 800-as munkaterű géppel. Ezt is sokan keresték.

www.fanuc.hu

Megkérdeztük a kiállítókat
A Műszaki Magazinban összefoglalót közlünk májusban Budapesten megrendezett Ipar Napjai és MACH-TECH kiállítás-
ról, amihez nélkülözhetetlen a kiállítók véleménye.
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A DMG MORI Hungary kiemelkedő sikerekkel 
zárta a 2017-es MACH-TECH kiállítást úgy láto-

gatói létszám-, mint értékesítés szempontjából.  
A rendezvény során is megerősítést nyert, hogy 
„Az Ügyfél Az Első’’ szervizkoncepció beve-
zetése Magyarországon is várakozáson felüli 
eredményeket ért el a vevői elégedettség terén. 
Szerviz újdonságaink mellett nagy érdeklődés-
nek örvendett a magyarországi premierként 
bemutatott DMU 50 3. generációs megmunká-
lóközpont mely speedMASTER® 15.000 f/p or-
sóval kínál 5 tengelyes megmunkálást 78%-kal 
nagyobb munkatérrel és a CLX 350 univerzális 
eszterga – alapgépünk, mely több mint 50 ügy-
félspecifikus opcióval és 19”-es DMG MORI 
SLIMlineMulti-Touch-vezérléssel növeli part-
nereink termelékenységét.
A DMG MORI átfogó automatizálási megoldá-
sai közül a  Robo2Go volt a MACH-TECH re-
flektorfényében - mely a magyar piacon megha-
tározó szerepet fog betölteni a standard atoma-
tizálás terén.

A kiállításon részletesen bemutattuk az Ipar 
4.0 kihívásaira és a digitalizált gyártásra 
adott válaszainkat, melyek világszerte  köz-
ponti szerepet töltenek be a DMG MORI ki-
terjedt szolgáltatási portfóliójában. Látoga-
tóink megtapasztalhatták a CELOS® -, az 
applikáció alapú vezérlő és operációs rend-
szer előnyeit valamint a DMG MORI Tech-
nológiai Ciklusokban rejlő lehetőségeket, 
melyek segítségével közel 60%-kal gyorsabb 
programozás érhető el kezelés-, mérés-, befo-
gás- és az ellenörzés terén.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden 
kedves látogatónknak, ügyfelünknek a DMG 
MORI-ba fekett bizalmát és szeretettel várjuk 
látogatásukat szeptemberben, a világ legna-
gyobb szerszámgépipari kiállításán, az EMO 
Hannover  2. csarnokában.

hu.dmgmori.com

KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA IPARI KFT.
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: Hogyan értékelik a rendezvényt, 
mennyire tartják sikeresnek?
Az idén szervezett Mach-Tech nagyon szín-
vonalas és sokszínű volt. Véleményünk sze-
rint a kiállítói és látogatói összetétel is felül-
múlta a korábbi éveket. A cég részére rend-
kívül sikeres volt, mert sok hasznos kontakt-
tal bővültünk és még több sikeres tárgyalást 
folytattunk.

: A kiállítók összetételéről, a képviselt 
márkákról, iparágakról mi a véleményetek?
Csak a korábbiakat tudom újra kihangsúlyozni: 
a látogatói és kiállítói összetétel felülmúlta a ko-

rábbi éveket. Továbbá minden kiállító színvo-
nalasan képviselte saját márkáját.

: A látogatók összetétele és száma meg-
felelő volt?
Igen. Szakmai sikernek tekintjük, hogy a bemu-
tatott programunkkal minden típusú látogató 
számára közelebb tudtuk vinni a robotok világát.

: Mely termékeitekre voltak a látogatók 
leginkább kíváncsiak?
Az LBR iiwa kollaboratív valamint a KMR ro-
botunkra. Az LBR iiwa-val igyekeztünk bebizo-
nyítani, hogy ember és robot képes az együtt-
működésre. Egy nagyon egyszerű példán ke-
resztül mutattuk ezt be: a robotunk friss na-
rancsot facsart és szolgált fel az érdeklődőknek. 
Azt tapasztaljuk, hogy az emberekhez íly mó-

don tudjuk még közelebb vinni a robotikát. Hi-
szen a robotok a mi segítségünkre vannak. Az 
ipar 4.0-hoz kapcsolódóan, pedig bemutattuk 
mobil kollaboratív robotunkat (KMR), amellyel 
feloldhatók a robotika és a gyártási környezet 
között fennálló korlátok.

www.kuka-robotics.hu

VARINEX INFORMATIKAI ZRT.

Sok éves kihagyás után tértünk vissza erre a tavaszi seregszemlére és vá-
rakozáson felüli volt az a kellemes szakmai élmény, amellyel szembesül-
tünk. Rengeteg látogató érkezett a kiállításra és a standunkon folyamato-
san nagy volt az érdeklődés a termékeink és szolgáltatásaink iránt, első-
sorban a 3D fémnyomtatás megoldásainak volt nagy sikere.  Jó volt a szer-
vezés, és számunkra eredményes volt az előadási lehetőség is, ahol sok új 
potenciális vevővel találkoztunk. A pozitívumok ellenére meg kell említ-
sük, hogy a Hungexpo árai magas költségszintet eredményeztek, mind a 
területbérlés, mind az installáció és egyéb szolgáltatások tekintetében. A 
létesítmény műszaki állapota kissé elavult, az egész komplexumra ráférne 
egy alapos felújítás.
A kiállítók összetétele és az általuk képviselt termékek jól tükrözték a 
szakma világszínvonalát, és olyan volt a hangulat, mint egy nemzetközi 
porondon megszokott nagyszabású kiállításon. Az iparág fejlődőben van, 
izgalmas újdonságokkal találkoztunk a négy nap során.
A látogatók száma várakozáson felüli volt és szakmai összetételük is meg-
lepően jónak bizonyult, elsősorban műszaki kollégák jártak nálunk és volt 
közöttük olyan döntéshozó is, akivel szinte azonnal az üzleti lehetőségek-
ről is tudtunk tárgyalni,
Kiállított termékeink közül az Autodesk szoftverek közül a méltán nép-
szerű Autodesk Inventorra és az új Autodesk Fusion 360 tervezési plat-

formra is sokan kíváncsiak voltak a 3D nyomtatókon kívül. Az Ipar 4.0 
technológiák bemutatásához két előadással is kapcsolódtunk. Mivel a 3D 
nyomtatásnak elengedhetetlen feltétele egy 3D terv, egy olyan új, könnyen 
elsajátítható, felhőalapú termékfejlesztési platformot mutattunk be, ami a 
projekt minden résztvevője között gyors és gördülékeny adatcserét, kom-
munikációt biztosít. Az Autodesk Fusion 360 ráadásul diákok, startupok 
számára ingyenesen letölthető megoldás.
A 3D nyomtatási technológiák bemutatása során Falk György, stratégia 
igazgató kiemelten foglalkozott a fémnyomtatással, mint az egyik legna-
gyobb érdeklődést kiváltó technológiával. Az EOS, mint technológiai pi-
acvezető cég jelentős összegeket fordít kutatás-fejlesztésre, és a legújabb, 
EOS M 400-4 típusú fémporos nyomtatójával egy olyan fémnyomtató ke-
rült a piacra, amelyik extra nagy, 400x400x400 mm-es munkatérrel ren-
delkezik, a 4-szer nagyobb termelékenységet pedig 4 lézerrel éri el. Itt néz-
hető meg, hogyan működik a fémnyomtató: fémnyomtatás EOS M 400-4 
berendezéssel.
A kiállításon elsőként debütált a Stratasys új, irodai felhasználásra ter-
vezett, csendes, gyors és könnyen kezelhető 3D nyomtatója, a Stratasys 
F370. Ezzel a géppel mostantól irodai körülmények között is rendelke-
zésre áll az FDM technológia, amivel gyors prototípusokat lehet készíteni 
tesztelésre vagy akár üzembe helyezésre.

www.varinex.hu
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RENISHAW MAGYARORSZÁG
A Renishaw Csapata

Mint minden ilyen jellegű rendezvényre, így erre is régóta készültünk. 
Idén közel háromszor akkora standdal voltunk jelen, mint két évvel ko-
rábban. A közös munka, a marketing és minden megjelenés egy gondo-
san előre megtervezett stratégiai folyamat része volt, melynek eredménye 
messzemenően túlszárnyalta az elképzeléseinket. A látogatók száma, a 
minőségi érdeklődések mind-mind azt tükrözik és bizonyítják számunk-
ra, hogy jelen kell lennünk. Évről évre azt tapasztaljuk, hogy az iparnak 
szüksége van erre a fórumra, ahol a szakma úttörő képviselői és a láto-
gatók megoszthatják észrevételeiket egymással, és közös gondolkodással 
megoldásokat találjanak kérdéseikre.
Kívülről szemlélve magunkat, minden kiállítás számunkra egy izgalmas 
két oldalú nézőpont is. Egyrészt nemcsak nemzetközi, hanem hazai szin-
ten is kíváncsian szemléljük, hogy milyen új gyártástechnológiai kihíváso-
kat céloz meg az ipar, milyen konkurenciaharccal állunk szembe, másrészt 
pedig, milyen ütemben fejlődik az automatizáció a különböző technoló-
giai iparágakban. Büszkék vagyunk rá, hogy a folyamatosan fejlődő tech-
nológiai és folyamatautomatizálási megoldások a Renishaw szinte minden 
általa képviselt területén, így standunkon is érzékelhető volt. 
Az utóbbi 2 évben szakmai csapatunk több mint háromszorosára bővült, 
mely lehetővé tette, hogy teljes humán kapacitásunkkal tudjunk jelen len-
ni és minden látogatói érdeklődésre érdemben válaszoljunk. Fentiek értel-
mében talán nem túlzás kijelentenünk, hogy az eddigi lesikeresebb MA-
CH-TECH-jén vettünk részt. Természetesen nekünk is van hová fejlőd-
nünk. Éppen ezért már körvonalazódott néhány ötlet, amelyek mentén a 
2 év múlva esedékes megmérettetést tovább tudjuk fejleszteni.

A kiállítók
Örömmel tapasztaltuk, hogy idén is sokszínű volt az a gyártószektori kiál-

lítói kör, amely érdeklődését felkeltette a folyamatosan bővülő termékkí-
nálat és az egyre kiéleződő verseny.
A gépgyártással szorosan összefüggő, termelő gépeket bemutató kiállí-
tók egyre komplexebb technológiákat mutattak be, válaszul az Ipar 4.0 tá-
masztotta követelményekre és a növekvő minőségi elvárásokra.  Látható 
volt, hogy mindenkinek fontos volt a jelenlét.
Iparág (autóipar) specifikusan szinte minden résztvevő nagyobb stand 
mérettel és különböző porgramokkal igyekezte megnyerni a szakmai kö-
zönséget.
A Renishaw abban a különleges helyzetben van, hogy az iparági szereplők 
széles spektrumával áll kapcsolatba. A négy nap alatt az érdeklődők szá-
ma és a felmerült témák minősége azonban még bennünket is meglepett. 
Közel hasonló kérdéseket kaptunk a kisebb tulajdonú egyéni vállalkozá-
soktól, a közepes méretű gyártókon át, egészen a nemzetközi vállalatokig. 
Ezek a cégek javarészt konkrét gyártási feladatokra vagy jövőbeni terve-
ik megvalósítására keresték a számukra legoptimálisabban és legjobban 
megtérülő megoldást. Jó volt látni, hogy idén is nagy számban látogattak 
ki diákok hazai főiskolákról, egyetemekről. A jövőt ők képviselik, így ér-
deklődési területüknek megfelelően igyekeztünk őket is megfelelő szak-
mai információval ellátni. 

Bemutatott termékek
Az idei kiállítás legnagyobb attrakciója egy általunk retrofittált, szimultán 
5 tengelyes mérést megvalósító, Revo5 mérőfejjel fölszerelt mérőgép volt, 
mely egy komplex, autóipari mérés mutatott be. Ezentúl a hagyományo-
san is erős CNC megmunkáló gépeken alkalmazható méréstechnikai és 
szoftver megoldások, diagnosztikai berendezéseink, additív gyártástech-
nológiai eljárások és a gyártósori mérőgépünk is töretlen népszerűségnek 
örvendtek.

www.renishaw.hu
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