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Sikeres válságkezelés

Sikeres válságkezelés

Rekord negyedév
után tovább
erősödik a meg
rendelésállomány

Rekord negyedév a
tőzsdei bevezetés óta
A RÁBA Nyrt. 38,7 milliárd forint konszolidált, csoport
szintű árbevétellel zárta a 2020. üzleti évet. A menedzsment
a tavasszal bevezetett intézkedéseknek köszönhetően
sikeresen kezelte a válságot és túlteljesítve a kitűzött
célt éves szinten is helyreállította a nyereséges működést,
pozitív és stabil készpénztermelés mellett. A második
félév 2001 óta, a negyedik negyedév pedig a tőzsdei bevezetés óta nem volt ilyen eredményes üzemi szinten.

A tavasszal bevezetett intézkedéseknek köszönhetően a Rába sikeresen kezelte a válságot, éves szinten is
helyreállította a nyereséges működést, pozitív és stabil készpénztermelés mellett. A 2020 utolsó negyedéve üzemi szinten kiemelkedően eredményes volt, a legjobb a vállalat tőzsdei bevezetés óta.
Az elmúlt hetekben olyan mértékben
növekedett tovább a megrendelésállomány,
hogy nemcsak az első negyedév, hanem
az esztendő egésze is erősnek ígérkezik – nyilatkozta lapunknak Pintér István.
A vezérigazgató szerint ez részben annak
köszönhető, hogy a Rába az elmúlt hónapok
legnehezebb időszakaiban is folyamatosan
a vevők rendelkezésére állt, így ennek és a
vevőfókusznak köszönhetően az elsők között
érzékelte és realizálta a kereslet javulását.
Mindez nagy kihívásokat is jelent, de a vállalat
azon dolgozik, hogy továbbra maradéktalanul megfeleljen a vevők elvárásainak.
– A koronavírus-járvány miatt a tavalyi
esztendő volt rendkívüli év volt
mindannyiunk életében. Ez nyilvánvalóan
igaz a Rába Csoportra is, amelynek meg
kellett küzdenie a tavaszi leállással, de
szerencsére a piacok az év második
felében magukra találtak. Hogyan
látja, milyen évet sikerült zárni?
– Dicséret illeti a Rába csapatát, hiszen nagyon
jól kezelte a tavalyi különleges és nehéz
helyzetet, miközben egy éve még senki nem
gondolta, hogy a vírus ilyen hatalmas járványt
tud előidézni, s azt sem, hogy a pandémia
okozta válságnak mi lesz a kifutása. A közös
erőfeszítéseknek köszönhetően ma már
elmondhatjuk, hogy a Rába végül jó évet
zárt 2020-ban, ami különösen igaz akkor, ha
eltekintünk attól az egy negyedévtől, amikor
tőlünk teljesen független külső körülmény, a
lezárások miatt drasztikusan visszaesett a
termelés. Összességében még túl is tudtuk
teljesíteni azokat az ígéreteket, amelyeket a
részvényeseinknek tettünk. Ehhez szükség volt
a múlt tapasztalatai alapján időben meghozott,
hatékony intézkedésekre, valamint arra, hogy
azokat a kollégák fegyelmezetten végrehajtsák.
– Az intézkedések közül melyek
voltak a legfontosabbak?
– Óriási segítséget jelentett, hogy valamennyi
munkatársunkkal sikerült megállapodtunk a
csökkentett munkaidőről, és a leállási időszakokra az ennek megfelelő bérfizetésről. Ez nagy
szerepet játszott abban, hogy meg tudtunk
birkózni a hirtelen fellépett nehézségekkel

úgy, hogy megtartsuk kiváló szakembergárdánkat. Ugyanakkor a bérmunkáslétszámot
a szükséges szintre csökkentettük. Emellett
igyekeztünk értékesíteni készleteinket, és
minden egyes beérkező igényt kielégíteni,
nem engedhettük meg ugyanis magunknak
azt, hogy – akár a járványra, akár az ellátási
láncban jelentkező fennakadásokra hivatkozva – bármelyik vevőnk elégedetlen legyen.
– A meghozott intézkedések között
voltak olyanok, amelyek hosszú
távon is fennmaradnak, és előnyt
jelentenek a Rába számára?
– A belső ellátási lánc átalakítását mindenképpen ilyennek értékelem. Ennek részeként
egyrészt gyorsítottuk, rövidítettük az átfutási időket, fokoztuk a reagálóképeségünket,
rugalmasságunkat, másrészt pedig – részben
az új beruházásoknak köszönhetően – a
belső készleteket is átterveztük.

nagyon nagy ütemben folytatódik. Ennek mértéke karácsony előtt rajzolódott ki markánsan,
és most még annál is meredekebbnek ígérkezik,
mint amit akkor láttunk. Viszonylag rövid idő,
négy-öt hét alatt olyan mértékű rendelésözön
zúdult a vállalatra – részben előrejelzés,
részben tényleges rendelés formájában –,
aminek köszönhetően rendkívül erős első
negyedévvel számolunk. Masszív fellendülés
látszik tehát a haszongépjármű-piacon, amiből
külön kiemelném a mezőgazdasági szegmenset,
amelynél gyakorlatilag sziklafalmászásra
készülhetünk, hiszen néhány hónap alatt
szinte megtöbbszöröződtek az igények.

– A kis- és középvállalkozások számára
milyen tanácsot tudna adni az olyan
nehéz időszakokra, mint amit a
koronavírus-válság jelent?
– Kettőt emelnék ki. Sokan hajlamosak a
külső körülményekre hivatkozva kifogásokat
keresni arra, miért csúszik, vagy nem valósul
meg valamilyen teljesítés. Nálunk, ahogy
az imént is említettem, első számú prioritás
volt tavaly, hogy vevői igény nem maradhat
kielégítetlenül, a rendelések szentek és
sérthetetlenek. A másik: a vállalat életképessége szempontjából nagy hangsúlyt
fektettünk arra, hogy a cashflow, a pénzállomány-változásunk pozitív legyen. Ezeket az
elveket másoknak is érdemes megfontolniuk.

– A megrendelések ilyen mértékű
felfutása kellemesebb gond, mintha
visszaesésre kellene készülniük,
ugyanakkor nyilván feladatokat is ró a
vállalatra és a munkatársakra. Hogyan
kívánnak megfelelni a kihívásoknak?
– Valóban így van, a 2017–2018-as időszakhoz
hasonló csúcstámadásra készülhetünk ebben
az évben. Visszautalnék arra, hogy az elmúlt
időszakban több olyan beruházást sikerült
megvalósítanunk, lezárnunk, ami nagy segítséget jelent, hogy teljesíteni tudjuk a megnövekedett igényeket. Ezek közül a legfontosabb
természetesen a mellsőtengely-megmunkáló
sor. Korábban tehát időben hoztunk meg
helyes stratégiai döntéseket, jó ütemben
hajtottuk végre a fejlesztéseket Emellett új
munkatársak felvételét is elindítottuk, hiszen
a nagyobb igények ezt megkövetelik. A cégen
belüli erőforrások optimális felhasználására
törekszünk, emellett az első félévre már nem
fogadunk be új, projektjellegű megrendeléseket, hiszen megtelt a rendelési könyvünk.

– Az egyes piaci szegmensek helyzete
között milyen különbségeket érzékeltek
az elmúlt év második felében?
– Kétségtelen, hogy piaci szegmensenként eltérő
a válság dinamikája. Azt tapasztaltuk, hogy a
haszonjárműpiac gyorsabban magára talált,
mint a személygépkocsi-piac azon részei,
amelyekben érintettek vagyunk. Az előbbi
szegmens esetében határozott „visszapattanásnak” lehettünk tanúi a tavalyi negyedik
negyedévben, ami a jelenlegi tudásunk idén

– A több mint hatvan céget összefogó
Magyar Gépjárműipari Egyesület
(MAGE) elnökeként a Rába Magazin
legutóbbi számában pozitívan
nyilatkozott a hazai járműipar egészéről.
Az elmúlt három hónapban történt
érdemi változás ezen a téren?
– Az egyesület tagvállalatainak jelzései alapján
most is az a kép rajzolódik ki, hogy a járműipar
fellendülést él meg, csupán ennek mértéke kérdéses. A többség egyértelműen a megrendelések,

igények bővülését tapasztalja, és pozitív
tapasztalatokról számol be. Fontos, hogy
a mostani válság nem strukturális okokból
következett be, szemben a 2008–2009-essel, amely pénzügyi válság volt, és a
keresleti oldalt érintette nagyon rosszul.
Ez most nem látható. Némi aggodalomra
legfeljebb az adhat okot, hogy nem teljesen
világos, pontosan mi vezérli a mostani
felfutást, hosszú távon fennmarad-e a
lendület, vagy kell számítanunk korrekcióra.
– A Rába a kétezres évek elején
működési igényeinek megfelelően
egy telephelyre koncentrálta győri
tevékenységét, így belvároshoz közeli,
azóta Városrétnek nevezett területe
értékesíthetővé vált. Az elmúlt évben
ez a folyamat új lendületet kapott.
Mire számít idén ebből a szempontból?
– Várhatóan még az éves beszámolót
elfogadó közgyűlést megelőzően
sor kerülhet a 2020-ban elindított
ingatlanértékesítés végrehajtására, a
részvényesek által támogatott módon és
terjedelemben. A tranzakció, lezárását
követően, további eredmény- és készpénz-többletet biztosít a vállalat számára.
A megkezdődött értékesítési folyamattal
párhuzamosan Győr városvezetése egy
olyan koncepciót fogalmazott meg, amely
szerint egy új városnegyed kerülne kialakításra a Rába tulajdonában levő, a helyiek
által Városrétnek nevezett teljes területen.
Történelmi lehetőség ez a város és a Rába
számára, hogy a vállalat által az elmúlt
évek válságos időszakai ellenére per-,
teher- és igénymentesen megőrzött teljes
terület meghatározó helyszíne és részese
legyen Győr XXI. századbeli fejlődésének.
Ez is jelzi, hogy a Rába és a város története nemcsak a múltban fonódott össze,
hanem a jelenben is összekapcsolódik. A
vállalat sokat adott Győrnek, Győr pedig
sokat adott a Rábának. Véletlen, de szép
szimbóluma ennek, hogy két jubileumot
is ünneplünk idén: a Rába alapításának
125., valamint Győr szabad királyi várossá nyilvánításának 750. évfordulóját.

A vállalat a nehézségek ellenére folyamatosan a
vevők rendelkezésére állt, így ennek és a vevőfókusznak köszönhetően az elsők között érzékelte
és realizálta a kereslet javulását. Különösen
megfigyelhető volt ez a stratégiai termékcsoportok közül a két legfontosabb szegmensben: az
országúti nehéz teherautó kategóriában, ahol a
társaság olyan világszintű vevők bizalmát élvezi,
mint a Scania és a Volvo csoport, illetve a nagyteljesítményű mezőgazdasági futóművek piacán,
ahol a Rába a John Deere és a Claas számára
minősül teljes megoldást szállító partnernek.
A menedzsment fejlődésorientált krízisstratégiájának fő elemei a vevők kifogástalan kiszolgálása,
az adminisztrációs hatékonyságnövelés és
az Ipar 4.0 automatizálási megoldások minél
szélesebb körű alkalmazása. Ennek eredménye
már a 2020. év második felében érzékelhető
volt: a IV. negyedévben kiemelkedő operatív
eredményt ért el a Rába, 10,1 százalékos
eredményességgel 1,1 milliárd forint üzemi
eredmény sikerült realizálni. Ezzel a cégcsoport
üzemi szinten nyereséges tudott maradni
2020-ban, és egyben 2001 óta a legjobb II.
féléves üzemi eredményt könyvelhette el.
A készpénztermelési hatékonyságot illetően
még látványosabbak a válságintézkedések
pozitív hatásai: a IV. negyedéves készpénztermelési hatékonyság 9,6 százalékponttal
javulva 1,7 milliárd forint EBITDA szintű
nyereséget ért el. Ez a teljesítmény a Rába
csoport tőzsdére lépése óta elért második
legjobb IV. negyedéves eredmény.

2020 I-IV. negyedévében a COVID-19
járvány okozta kihívások ellenére a Rába
csoport pénzügyi helyzetét stabil likviditási
pozíció jellemezte. A nettó hitelállomány
szintje a tárgyidőszak végén 6,4 milliárd
forintot ért el, mely az előző év végi szinthez
képest 1,5 milliárd forint csökkenést mutat.
A részvényesek által támogatott módon – várhatóan még az éves beszámolót
elfogadó közgyűlést megelőzően – sor
kerülhet a 2020-ban elindított ingatlanértékesítés végrehajtására. A tranzakció,
lezárását követően, további eredmény- és
készpénz-többletet biztosít a vállalat számára.
„A rendkívüli év ellenére, amit a járványhelyzet
mellett a honvédelmi megrendelések elmaradása is sújtott, a menedzsment sikeresen
vezette vissza a vállalatot a stabil és nyereséges működési szintre. Az eredményességünk
szempontjából kiemelt piacokon számottevő
rendelésállomány-növekedést könyvelhettünk
el a tavalyi év második felétől, és ez a trend
várhatóan az idén is folytatódik. A Rába
tőzsdei cégként, élvonalbeli nemzetközi
gyártók partnereként megbecsült vállalata a
globális járműiparnak, ahol több százezer eurós
járművekhez gyártott, high-tech futóműveiről
ismert. A jórészt saját fejlesztésű, komplex
szerkezetek minőségi előállítása és minden
körülmények közötti pontos szállítása áll
vevőközpontú működésünk fókuszában.”
– hangsúlyozta Pintér István, a RÁBA
Járműipari Holding Nyrt. vezérigazgatója.

Rába csoport rövid eredménykimutatás (2020. I-IV. negyedév)
m HUF
Árbevétel

2019
I-IV. n.év

2020
I-IV. n.év

Változás

2019
IV. n.év

2020
IV. n.év

Változás

49 782

38 754

-22,2%

11 859

10 991

-7,3%

Bruttó eredmény

9 319

8 032

-13,8%

2 138

2 891

35,2%

Bruttó fedezet

18,7%

20,7%

2%p

18,0%

26,3%

8,3%p
140,9%

EBITDA

3 455

2 409

-30,3%

709

1 707

EBITDA szint

6,9%

6,2%

-0,7%p

6,0%

15,0%

9,6%p

Üzemi eredmény

1 340

68

-94,9%

148

1 105

647,2%

-411

-909

-120,9%

70

-5

-107,2%

571

-1 130

-297,7%

146

1 038

610,8%

Nettó pénzügyi eredmény
Teljes átfogó jövedelem
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Dr. Dézsi Csaba András polgármester a vállalat jubileumáról

A Rába főszereplő Győr történetében
A történelem során nem először
jellemezték úgy Győrt, hogy
kitűnő fekvése, közlekedése és
ismertsége révén szívesen jönnek
ide a befektetők. 125 évvel
ezelőtt a Dunántúl legfontosabb
kereskedelmi központjának számított,
itt helyezkedett el egy fontos vasúti
csomópont, és előnyt jelentett a
négy folyó találkozása is a város
számára. Ebben a helyzetben hozták
létre győri polgárok a vagongyárat,
amely idén fennállásának 125.
évfordulóját ünnepeli. Ebből az
alkalomból kérdeztük dr. Dézsi
Csaba András polgármestert, milyen
emlékei fűződnek a vállalathoz, és
hogyan készül a város és a Rába
jubileumi évének eseményeire.

– A rendszerváltás előtti időkben úgy
fogalmaztak a győriek, hogy kétféle ember
van. Az egyik, akinek munkahelye, vagy
családja révén köze van a Rábához, a másik,
amelyiknek majd előbb-utóbb lesz. A Dézsi
család melyik kategóriába tartozik?
– A Rába gyár nagyon jelentős szerepet játszott
Győr életében, hiszen munkát, kenyeret
adott az embereknek, és valóban, valamilyen
kötődése mindenkinek volt a nagyüzemhez.
Nálunk a családban senki sem dolgozott ott, de
nyilvánvalóan rengeteg ember volt a betegeim,
illetve a barátaim között, akik ott dolgoztak.
Kicsit tréfásan azt mondhatnám, ma meg kétféle ember él errefelé, akit már megkatétereztem,
és akit majd meg fogok katéterezni a szívcentrumban. De kétségkívül, ennek a gyárnak a
megalapítása rendkívül fontos volt, kenyeret
adott, és az egészség mellett ez a legfontosabb.
– A 125 év nagyon szép kor egy vállalat
esetében, hiszen a gazdaság hullámzó.
A Rábánál is volt fénykor és voltak
árnyékok a történetében. Ha ma szóba
kerül, mi a jellemző vélemény?
– Ha ma megkérdezünk valakit, aki nem győri
születésű, hogy szerinte mi a városban a
legfontosabb dolog, akkor jelentős százalékban
azt a választ kapjuk, hogy az Audi. De azt
már sokkal kevesebben tudják, hogy a Rába
gyártelep tette le az Audi alapjait, így az egy
szerves iparifejlődésnek a következménye.
Ezt a fejlődést nem pusztán a város földrajzi
adottságai tették lehetővé, hanem az a várost
vezető elődeim átgondolt ipartelepítési
munkájának az eredménye. Ha nincs Rába,
akkor most nincs Audi sem. Tehát a Rába régen

is, ma is, meghatározó jelentőségű Győr város
ipari, gazdasági, oktatási életében. Bár nem
a legnagyobb munkaadó, de nagyon sokan
dolgoznak ma is a Rábában, ezzel jelentősen
hozzájárul ahhoz, hogy gyakorlatilag alacsony a
munkanélküliség Győrben.
Olyan munkaerő állt, áll ma is rendelkezésre, amely szakmailag alkalmas arra, hogy
minőséget tudjon produkálni. A Rábánál
pedig mindig alapvető szempont volt a
minőség. Amikor az Audi letelepedett, éppen
ez volt az egyik legfontosabb szempont,
hogy olyan mérnökök, szakmunkások álltak
rendelkezésre, akik a jelen pillanatban is
kiemelkedő műszaki teljesítményre képesek.
A világ változhat, de az alaptörvények nem.
– A Rába egykori meghatározó vezetője,
Horváth Ede 2000-ben könyvet írt
a múltról Én volnék a vörös báró?
címmel. Az üzem akkor a Tungsram és a
Ganz-MÁVAG mögött a harmadik volt
Magyarországon, „hát ilyen volt a mérce
akkor” – írta. A gyár meghódíthatta az
amerikai piacot is. Azóta a régi szocialista
nagyvállalatok sorra megszűntek, a
Rába viszont ma is él, ráadásul majdnem
száz százalékban exportra termel
– Gyerekként éltem meg azt a korszakot. Amit én
hallottam róla, Horváth Ede mindent megtett
annak érdekében, hogy fejlessze a gyárat, ezért
átment tűzön, vízen, nélküle nem lett volna a
Rába az, ami volt. Egy vezetőnek, aki nagyot
álmodik, el kell térnie azoktól a tendenciáktól,
amelyek az adott kort meghatározzák. Akkor
éppen a kizárólagos betagozódástól a KGST-be.
Ehhez olyan személyiség kellett, amilyen ő volt.

Nem tudjuk, mi lett volna a gyárral nélküle, de
az biztos, hogy az érdemei elévülhetetlenek
minden politikai felhangtól mentesen. Az,
hogy az MSZMP Központi Bizottságának a
tagja volt, egy lobbierőt is képviselt. Akik
ott dolgoztak, ezt nyilván cizelláltabban
tudják megfogalmazni, de én, mint az utókor
embere úgy gondolom, az ő érdeme is, hogy
a Rábának nem volt vetélytársa a régióban.
– Mára a Rába egykori telephelye
már szinte a Belváros része. A cég
elköltözött. Mi lesz a telek sorsa?
– A rendszerváltás borzalma volt, hogy nem
gyárat vettek, hanem piacot vettek, akik aztán
bezárták a régi győri nagyüzemeket. Hogy ezt a
Rábával nem tehették meg, az az akkori vezetők
munkáját dicséri. És van még egy jelentős
dolog, a Mosoni-Duna partján fekvő egykori
hatalmas Rába telephely. A közelmúltban, mint
új polgármester, előálltam egy álmommal, a
Belváros szomszédságában egy kulturális
központ létrehozásával. A Belváros méretével
szinte megegyező területről beszélünk. Nagyon
nagy erénye a mostani menedzsmentnek,
hogy a gyártelep nem lett a telekspekulánsok
prédájává, nem seftelték el, megmaradhatott
hasznosítható barnamezős beruházásra alkalmas földnek az úgynevezett rozsdaövezetben.
Pedig biztosra veszem, hogy voltak próbálkozások ezzel kapcsolatban. Én, mint polgármester
köszönöm, hogy megmaradt számunkra a
lehetőség, hogy arrafelé fejleszthessük a
várost, az egykori gyártelep melletti bevásárlóközpont szomszédságában egy színház,
ifjúsági palota, konferenciaközpont, szórakozási
lehetőség kialakítása a terv. Oda tesszük az

Ingatlanértékesítés
Több éves előkészítő munka eredményeként, közgyűlési jóváhagyással 2020-ban
megkezdődött a Rába – Győr belvárosától nem messze, a Városrét területén található – ingatlanvagyonának értékesítése. Az értékesítésre szánt területen a vállalat
és leányvállalatai tevékenységet nem folytatnak, így az értékesítés semmilyen
módon nem befolyásolja a Rába operatív működését, a termelő tevékenységet.
A Rába a kétezres évek elején működési
igényeinek megfelelően egy telephelyre
koncentrálta győri tevékenységét, felszabadítva ezzel a Mosoni-Duna partján fekvő
43 hektáros területet Győr belvárosának
közvetlen közelében. Ezt követően, a jó
adottságokkal rendelkező területeket a lehető
legmagasabb ingatlanérték elérése érdekében
a társaság kiürítette, előkészítve későbbi
értékesítésüket. A Városrét fejlesztésének
megkezdéséhez korábban komplex rendezési
terv is készült, és a Rába ingatlanszakértők
bevonásával folyamatosan dolgozott azon,
hogy befektetőket találjon a hasznosítás

céljából. A terület kiürítését és környezetvédelmi rendbetételét követően 2011-ben a
város és a Rába közös koncepciót dolgozott
ki a terület rehabilitációjára és hasznosítására,
Ez a fejlesztés végül nem került napirendre.
Több hónapos tárgyalássorozatot követően a Rába Nyrt. 2019-ben konkrét
vételi ajánlatot kapott Európa egyik vezető
multinacionális kereskedelmi vállalatától
az ingatlan egy kisebb részére, amelynek
értékesítése árverés útján történik majd, az
MNV Zrt. által működtetett Elektronikus
Árverési Rendszerben, a transzparencia és
az eladási ár maximalizálása érdekében.

új színházat, ahová amúgy is tömegével
mennek az emberek, csak éppen bevásárolni. Összekapcsolhatók ezek a funkciók, és ha
város stratégiában gondolkodunk, kiváló ez a
lehetőség. A Rába megmentette ezt a területet,
nem lett élhetetlen lakópark a helyén. Hogy mi
egy komoly fejlesztésben tudunk ma gondolkodni a Belváros és a vízpart szomszédságában, hogy van rá terület, az nekik köszönhető.
– 2021-ben ünnepel Győr is, és a Rába
is. A 750 éves jubileumban helye
lesz-e a 125 éves Rábának?
– A város számít a Rábára a közös programok terén, nyilván a járvány megnehezíti,
nehézzé teszi a kulturális rendezvények
szervezését. Meg kell tanulnunk olyan
termékeket kínálni az embereknek, amit
örömmel kézbe foghatnak. A televízió, az
internet, a digitális világ mellett ott volt, ott
van a könyv, ami kezd kikopni egy kicsit
a mindennapi kultúrából, de én hiszek a
megfogható könyvekben, régivágású vagyok
ezen a téren. A helyzet úgy hozta, hogy az
első félévben főleg kiadványokban, könyvekben gondolkodunk. Megjelenik Győr város
története, egy részletes, és egy könnyebben
emészthető, rövidebb formában, ezeknek
nyilván része a Rába. És megjelenik Győr
város ipartörténete, amiben a Rába megkerülhetetlen, főszereplő. A második félévben
pedig remélem lehetőségünk lesz személyesen fizikailag is találkozni, közösen ünnepelni
méltán híres múltunkat és jelenünket.
Pió Márta

A terület mérete a belváros teljes területéhez mérhető, annak természetes folytatódása a
Duna mentén. A jelzett területből a Rába tulajdonú terület mérete több mint 40 hektár.
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Új kihívások, új lehetőségek
Rába Járműalkatrész Kft.

Magasabb
tervek, jó
évkezdet

Kima
gasló év
kapujában
A Rába Futómű Kft. jelentős árbevétel-növekedéssel számol idén, amit alátámaszt,
hogy a tavalyi utolsó negyedévtől kezdőden
jelentősen megugrottak a vevői megrendelések. Főleg az első időszakban ígérkezik
nehéznek a növekedés megvalósítása,
emellett oda kell figyelni a költségek szinten
tartására is, és akkor a siker nem marad el.

A Rába Járműalkatrész Kft. a tavalyinál
magasabb árbevétellel számol idén. Az
évkezdet eddig visszaigazolja a várakozásokat, hiszen mindkét üzemben
jelentősen nőtt a termelés az első
negyedév eddig eltelt részében.
A tavalyi év a koronavírus árnyékában
zajlott a Rába Járműalkatrész Kft.-nél
is, igaz a két üzemben némiképp eltérő
módon. Urbányi László ügyvezető igazgató
elmondta, hogy Móron a személyautó-iparhoz igazodva tavasszal hat hétre le kellett
állniuk, s utána pedig huzamosabb időre
egyműszakos munkarendre tértek át. A
legmeghatározóbb autóipari vevők, amelyeknek Mórról szállítanak, csökkentették
a megrendelt termékek mennyiségét.
A sárvári gyár ezzel szemben a haszongépjármű-iparhoz kapcsolódik, ahová kicsit
később gyűrűzött be a válság. A fő vevők nem
márciusban, hanem csak április végén álltak le,
utána pedig egy-két havonta egy-egy hetes
üzemszünettel lehetett biztosítani a vásárlók
igényeinek megfelelő ellátást. A fő cél eközben a munkaerő megtartása volt azért, hogy

Rába Futómű Kft.

a cég akkor is megfelelő kompetenciákkal
rendelkezzen, amikor újra növekedni kezdenek a megrendelések. Az ügyvezető tájékoztatása szerint ez helyes döntés volt, mert
bár a tavalyi forgalom a tervezetthez képest
összességében kevesebb lett, az év második
felében már jelentősen javultak a legfontosabb mérőszámok. Sikerült átvészelni a
mindenki számára rendkívül nehéz időszakot.
Urbányi László beszámolt arról is, hogy
idén a tavalyinál magasabb árbevétellel, két
számjegyű növekedéssel számolnak. Ennek
hátterében részben az újra növekedési pályára álló személygépkocsi-gyártás áll. Emellett
nagymértékben növeli majd a forgalmat az a
lapunkban már többször részletezett projekt,
amelynek lényege, hogy a móri üzem az autóipar egyik meghatározó TIER 1-es, komplett ülésrendszerekért felelős beszállítójának

kezdi el gyártani egy kishaszongépjármű-típus második és harmadik üléssorának
hegesztett, festett, összeszerelt fémvázát.
A technológiatranszfert is tartalmazó
üzlet részeként a sorozatgyártás várhatóan
áprilisban indul el, tovább erősítve a Rába
pozícióit a nemzetközi járműipari piacon.
Az ügyvezető igazgató szerint a koronavírus-járvány alakulásának közvetlen
hatásai mellett két tényező okozhat nagyobb
bizonytalanságot 2021-ben.a világpiacon. Az
egyik a chiphiány az autóiparban, amely miatt
több gyártónál kényszerű termeléscsökkenés
következett be az év elején. A másik, hogy
jelentős áremelkedés látszik az acélpiacon.
Ugyanakkor az idei első negyedéves folyamatok biztatóak, a rendelésállomány jelentősen
emelkedett. Urbányi László szerint így óvatos
optimizmussal, pozitívan néznek a jövő elébe.

„Az év eleji válságos
időszak, a nehézségek
ellenére sikeres évet zárt
a Rába Futómű Kft.”
– így értékelte érdeklődésünkre Horváth
Róbert termelési igazgató az elmúlt esztendőt. A koronavírus-járvány miatt az első
félévben természetesen jelentősen visszaestek a vevői igények. Abban az időszakban
mindent megtettek a munkahelyek megtartásáért készülve arra, hogy a válság nem
tart örökké. A szakember elmondása szerint
szerencsére 2020 negyedik negyedévében
már érezhető volt a haszongépjármű-piacon
a felfutás, amely az idei esztendőből eltelt
időszakban csak fokozódott. Van olyan
termékcsoport, ahol tavalyhoz képest

másfélszeres terhelés látszik. „Ezt mindenképp ki kell használnunk” – tette hozzá.
Az Alkatrész szegmensben – ahol a mellső
tengelyek, tengelycsuklók, kiegyenlítőművek,
utánfutótengelyek gyártása történik – a vevői
rendelések a korábban vállalt kapacitáskorlátig fel vannak töltve. A komplett futóművek
piacán szintén jelentős növekedés tapasztalható, ami különösen igaz a mezőgazdasági
futóművekre. Például az egyik meghatározó
vevőnk kétszer annyi rendelést adott le az
idei első negyedévre, mint az előzőre. A bővülés az európai piacon a legnagyobb mértékű,
de érezhető a japán, az orosz és az amerikai
piacon is. A Vasszerkezeti szegmensben
erős alapot biztosít, hogy az RMMV katonai
teherautókhoz Győrben készülő komponensek iránt stabil első féléves igény mutatkozik.
„A legnagyobb kihívást a termelésben
az jelenti 2021-ben, hogyan tudunk eleget
tenni ennek a jelentős igénynövekedésnek.

Ezt egyik napról a másikra megvalósítani
rendkívül nehéz, de a célunk az, hogy a
lehető leggyorsabban, jó minőségben
szolgáljuk ki partnereinket.” – hangsúlyozta
Horváth Róbert. A termelési igazgató
szerint az elmúlt években jelentős termelési
beruházásokat hajtott végre a vállalat, Az
igények kielégítéséhez nélkülözhetetlen
a Schuler gyártósor, valamint a megnövelt
kikészítő kapacitások, amelyek képességét
a jelenlegi helyzetben maximálisan ki kell
használni. A vállalat technológia munkatársai jelenleg azon dolgoznak, miként
emelhető a termelés volumene. A tervek
teljesítését újabb fejlesztések is támogatják.
„Az első időszakban kihívás lesz a gyors
ütemű növekedés megvalósítása. Emellett
oda kell figyelnünk a költségek szinten tartására, és akkor a siker nem marad el, kimagaslóan jó évet zárhatunk. Ez persze sok munkával fog járni.” – zárta szavait Horváth Róbert.

Rába Jármű Kft.

Eredményes esztendő előtt

A január 1-jével végrehajtott integráció után a Rába Jármű Kft.
tevékenységi körében a katonai üzletág maradt. Torma János
ügyvezető igazgató üzletileg teljesíthetőnek látja a 2021. évet, és
azt várja, hogy sikeresen járulnak hozzá a csoport teljesítményéhez.

„A Rába Jármű Kft. a koronavírus-járvány
miatt szükségszerűen újradefiniált
2020. évet sikeresen teljesítette, mind
a katonai, mind a polgári területen.
Mindez persze nem kevés erőfeszítéssel
járt, amiért köszönet illet mindenkit”
– nyilatkozta kérdésünkre Torma János.

Az ügyvezető igazgató kifejtette, hogy a
katonai területen a megszokott nehézséget az időkorlátok jelentették. Emögött
adminisztratív jellegű okok állnak. A
költségvetési források megnyílására
az év elején általában egy-két hónapot
várni kell, viszont a végrehajtást úgy kell
megoldani, hogy a tárgyévben ne csak a
megrendelt alkatrészek leszállítása, hanem
a számlázás és a pénzügyi teljesítés is
megtörténjen. Ez azt jelenti, hogy az éves
feladatra 12 helyett legfeljebb 9-10 hónap
áll rendelkezésre. A cég ugyanakkor tavaly

is sikeresen elvégzett minden javítást és
kiszállított minden tartalékalkatrész-csomagot, amit a honvédség igényelt.
„Megerősítő visszajelzést kaptunk, hogy
meg voltak elégedve a munkánkkal.
Talán ennél is fontosabb, hogy jelezték,
erre az évre is számolhatunk ezekkel az
igényekkel” – hangsúlyozta Torma János.
Az ügyvezető beszélt arról is, hogy a polgári üzletágnál ugyancsak kiszolgálták a vevőket,
de a minőségben és az időbeliségben is van
még tér javulásra. „Ennek okait a cég tavaly

megpróbálta megtalálni, és remélem, hogy
idén a megoldások is megszületnek. Mondom
ezt úgy, hogy ez a tevékenység tulajdonosi
döntés alapján már nem a Rába Jármű Kft.,
hanem a Rába Futómű Kft. tevékenységi
körébe tartozik, hiszen január 1-jétől végrehajtott integráció miatt a Rába Jármű Kft.
kizárólag a katonai tevékenységet végzi a jövőben. Üzletileg teljesíthetőnek látom a Rába
Jármű Kft. idei esztendejét, és bízom benne,
hogy az átalakulást követően is sikeresen tudunk működni és hozzájárulni a Rába csoport
eredményéhez” – mondta végül Torma János.

8 | ÜZLET ÉS TECHNOLÓGIA

ÉLETÚT | 9

Jelentős megrendelések vannak kilátásban

Sok száz orosz és ukrán buszba
kerül idén Rába futómű

Jelentős értékű üzleteket bonyolít le
ebben az évben a Rába Futómű Kft.
az egykori szovjet piacon működő
cégekkel. Oroszországba a Kamazleányvállalat Nyefaznak, valamint a
Liaznak, míg Ukrajnába a Zaporozsec
Csoporthoz tartozó ZAZ-nak egyaránt
buszokhoz szállít futóműveket.

A Rába nagy hagyományokkal és elismertséggel
rendelkezik a volt szovjet régióban, s az elmúlt
évtizedekben rendszeres volt az üzleti kapcsolat többek között orosz, fehérorosz, ukrán és
üzbég cégekkel. Az együttműködéseket szerencsére a koronavírus-járvány miatt kialakult
válság sem szakította meg, sőt erre az esztendőre jelentős megrendelések vannak kilátásban.
Leéb Attila, a Rába Futómű Kft. üzletfejlesztője kérdésünkre kifejtette, hogy ebben a térségben a kilencvenes évek eleje óta a legkiemelkedőbb partnerség a ma már a német Daimler
Csoporthoz tartozó Kamazzal alakult ki. A
legnagyobb orosz járműipari vállalatnak számító
társaságnak önálló autóbuszgyártó leányvállalata van, a Nyefaz, amely az elmúlt néhány évben
egy új gyártósor építésével szinte megduplázta
termelését. A cég 2018 óta folyamatosan rendel

Győrből 718-as típusú egyfokozatú és 209-es
típusú kétfokozatú futóműveket. Idén a korábbi
600 darab körüli mennyiség jelentős mértékben
is nőhet. A szakember szerint ez a növekedési arány is mutatja, hogy a nagy igények és
leterheltség miatt nagy kihívást jelent majd
kiszolgálni a vevőket ebben az esztendőben.
Leéb Attila elmondása szerint az orosz
piacon a Liaznak is szállítanak idén több
száz darab hátsó futóművet, amelyeket a
cég likinói gyárában háromtonnás, alacsony
belépésű – azaz úgynevezett félalacsonypadlós –, 12-13 méteres városi körülmények
között használt buszokba építenek be.
Ezek a járművek a Mostransavto moszkvai
tömegközlekedési vállalat kötelekében
szolgálják majd az utazóközönséget. A futómű
egyébként a 718-as kétfokozatú, dobfékes

típus továbbfejlesztett, korszerű tárcsafékes
változata, amelynek típusszáma 818-as.
Az ukrajnai Zaporocsec Csoporthoz tartozó
ZAZ-zal ugyancsak szoros üzleti kapcsolat
alakult ki az elmúlt években. A zaporizzsjai
székhelyű midiautóbusz-gyártó cég 2019ben kereste meg a Rába Futómű Kft.-t azzal,
hogy tíz méter hosszú járműveibe szeretne
hátsó futóművet rendelni. Egy korábban az
orosz GAZ Csoportnak gyártott 17,5 colos,
egyfokozatú, T hajtásos kivitelű típusra esett a
választás. Ennek a 360-as típusnak rendkívül
rövid, mindössze három-négy hónapos felkészülési időszakot követően – amelynek során
bizonyos alkatrészeket újra kellett tervezni – el
is kezdődhetett a gyártása. Az ukrán vállalat
a tavalyi esztendőhöz hasonlóan idénre is 60
darab ilyen futómű rendelését jelezte előre.

Vasszerkezeti szegmens
a Rába Futómű Kft-nél
Hatékonyabb termelést, stabilabb működést vár a Rába attól, hogy idén már a Rába Futómű
Kft. kötelékébe tartozik a Rába Jármű Kft. korábbi polgári üzletága. Az így létrehozott vas�szerkezeti szegmens révén kihasználhatók a meglévő szinergiák, egyszerűsíthetők a folyamatok és összehasonlíthatóvá, átláthatóbbá válhatnak a mérőszámok.
A Rába Jármű Kft.-nek a 2000-es évek
elején a katonai járművek gyártása vált a
fő tevékenységévé, ez azonban az elmúlt
két-három évben járműmegrendelések
hiányában pótalkatrészgyártásra szűkült.
Emiatt döntött úgy tavaly a Rába igazgatósága, hogy a kft. polgári üzletágát a Rába
Futómű Kft.-be szervezi át vasszerkezeti
szegmens néven. A változás január 1-jén
lépett életbe. Ezzel párhuzamosan a Rába
Futómű Kft.-ben a korábban meglévő
termelőterületek is átszervezésre kerültek.
Az alkatrész szegmensben az alkatrészként
értékesített egységek – mellső tengelyek,
tengelycsuklók, kiegyenlítőművek, utánfutótengelyek, tengelycsonkok – gyártása
történik a folyamat elejétől a végéig, azaz
például a mellső tengely esetében a sajtolástól a megmunkálásig és a csomagolásig. A
futómű szegmenshez a futóművek szerelése,
festése, illetve a szereléshez szükséges saját
alkatrészek – kerékagyak, hajtóműházak,
fogazott tételek – gyártása tartozik.
A legnagyobb újdonság, a vasszerkezeti
szegmens részleteiről Horváth Róbert

termelési igazgatót és Rácz Imre szegmensvezetőt kérdeztük, akik elmondták:

a teljes vasszerkezetgyártási
folyamatot integrálták
a Rába Futómű Kft.
megfelelő szervezeteibe.
„Ugyanazt a termékláncmenedzsmentet
tervezzük bevezetni, mint az Alkatrész
szegmensben. Magát a gyártást az előgyártmány-alapanyagbeszerzéstől végigkísérjük a
vevőkiszolgálásig, erre a Rába Futómű Kft.ben eddig is alkalmazott gyártási modell alkalmazható lesz. Ettől hatékonyságnövekedést
várunk. Nagy előnynek tartjuk továbbá, hogy
a Rába Futómű Kft. három szegmensében
nagyobb csapat dolgozik, mint eddig a Rába
Jármű Kft.-ben, ami biztosabb szakmai hátteret jelent piaci hullámzások idején, s ennek
révén a vevői igényeket sokkal rugalmasabban
ki tudjuk elégíteni. A Rába Jármű Kft. technológiai részlegét integráltuk a Rába Futómű Kft.

technológiájához, amitől szintén előrelépést
várunk” – hangsúlyozta Horváth Róbert.
Rácz Imre hozzátette: a Rába Csoporton
belüli hasonló tevékenységek végzésére
korábban párhuzamos szervezetek jöttek
létre például a beszerzés, az értékesítés vagy
a logisztika területén. Ezek a szinergiák a
változtatásnak köszönhetően kihasználhatók,
emellett egyszerűsíthetők a folyamatok,
és eredményesebben tudnak termelni.
„Irányítástechnikai oldalról egységesen kezeljük a három szegmenst, azonos rendszereket
alkalmazunk, egyben látjuk többek között az
alapanyag-beszerzéseket, ami nyilvánvalóan
költséghatékonyabb” – emelte ki Rácz Imre.
Horváth Róbert megjegyezte: további előnyt jelent, hogy a különböző
mérő- és mutatószámokat hasonlóan
tudják képezni az egyes szegmensekben,
aminek köszönhetően jobban összehasonlíthatóvá, átláthatóbbá válnak. Ez
stabilabb működést eredményez, hiszen
az összegyűjtött adatoknak köszönhetően
intézkedni tudnak, hol kell valamit módosítani a gazdaságosabban termeléshez.

53 éves rábás rekordja
megdönthetetlen

Romvári Ferencre
emlékezünk
Romvári Ferenc az 1948 és 1951 közötti időszakban háromszor is dolgozott a
Rábában. Szünidei diákként szerezte első és meghatározó élményeit a vállalatnál.

A bencés gimnáziumban négy évet végzett,
majd a győri gépipari technikumban érettségizett. A Budapesti Műszaki Egyetemen
szerzett diplomát 1954-ben, s utána a Győri
Szerszámgépgyárban helyezkedett el.
1964-ben nevezték ki a Rába Magyar
Vagon- és Gépgyár távlati fejlesztési
főosztályvezetőjévé, ahol fő feladata a
motorprogram beindításának megszervezése volt. 1967-ben a vállalat műszaki
igazgatója lett. Egyik fő feladata ekkor a 10
tonnán felüli teherbírású tehergépkocsik,
valamint új futóművek kifejlesztése volt.
1972-ben a Kohó- és Gépipari Minisztérium
főosztályvezető-helyettesének, és ezzel
párhuzamosan az Ikarus felügyelőbizottsági elnökének nevezték ki. 1974-től a
Csepel Autógyár műszaki igazgatói és
beruházási programokért felelős vezérigazgató-helyettesi pozícióját töltötte be. Egy
interjúban így vallott erről az időszakról:
„Az első öt-hat év az útkeresés jegyében
telt, s egy kezdő mérnöknek ez kiváló
lehetőség volt. Sok mindent kipróbáltam,
és rajtam is kipróbáltak sok mindent.”
1979-től a Rába Magyar Vagon- és
Gépgyár műszaki igazgatójának általános
helyettese, majd 1982-tól a vállalat műszaki
igazgatója volt. 1989-ben projektigazgatóként a kiemelt fejlesztések műszaki és gazdasági feladatainak irányításának feladatát látta

Kovács József

Székely Lajos

Romvári Ferenc kezében
a Rába Musztáng díjával

el. Ezt követően 1991. évi nyugdíjazásáig
megbízott vezérigazgatóként, majd a vezérigazgató általános helyetteseként dolgozott.
Munkáját ezt követően is aktívan folytatta
a Rábában mint vezérigazgatói tanácsadó a
műszaki fejlesztés és a nemzetközi kapcsolatok területén. „Nagy szerencsém volt
az életben, hogy a Rábába kerültem, mert
olyan feladatokat kaptam, amelyekre ma
is szívesen gondolok vissza” – nyilatkozta.
A Rába vezetése Romvári Ferencet a Rába
Musztáng életműdíjjal tüntette ki, de ezt
követően is részt vett a Rába munkájában.
2007-től 2019-ig a Rába Jármű Kft. felügyelőbizottságának elnöke volt. Torma János
ügyvezető igazgató így emlékezik rá: „2005től dolgoztunk együtt Feri bácsival. Ezt megelőzően is sokat segített a Rába Jármű Kft.nek, az induló katonai Gépjármű Beszerzési
Program előkészítésében és végrehajtásában.
Megfontoltan, nagy szakértelemmel dolgozott, odafigyelve a partnereire is. Ez tette
őt elismertté, szerethetővé. Nagyon sokat
köszönhetünk neki. Szakmailag és emberileg
is megtiszteltetés volt együtt dolgozni vele.”
Életének 90. évében hunyt el. Romvári
Ferenc fogalommá vált a Rábában, nevét
mérnökgenerációk őrzik emlékezetükben.
53 éves rábás rekordja megdönthetetlen.
(Idézett források: Rába Magazin, Autószektor)
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Élet- és vagyonbiztonsági szempontból
kritikus komponensek

Futóművek struk
turális elemeinek
élettartam vizsgálata
Egy új termék bevezetése során a modern szimulációs eszközök
használatával, kombinálva a Rába gazdag termékfejlesztési
tapasztalatával a fejlesztési iterációk száma jelentősen redukálható. Azonban egy termék megfelelőségét, a végső jóváhagyás
alapját mindig valamilyen fizikai vizsgálatoknak kell képezniük,
hiszen ezek élet- és vagyonbiztonsági szempontból is kritikus

Fárasztó vizsgálatok
Fárasztó vizsgálatról akkor beszélünk, ha az
alkatrészt olyan ciklikus terheléssel vizsgáljuk,
ami nem vezet azonnal az alkatrész maradó
deformációjához, esetleges meghibásodásához, de bizonyos ismétlésszám felett
bekövetkezik a vizsgált elem repedése,
törése. Ezt nevezzük anyagfáradásnak. Ez
a jelenség arra vezethető vissza, hogy hogy
az anyag szerkezetében mikroszkopikus
anyaghibák, úgynevezett diszlokációk
találhatóak, melyekből a viszonylagosan
alacsony, (azonnali meghibásodás még nem
okozó) terhelések hatására apró repedések
indulhatnak, ezek a szemcserepedések
nagy ismétlésszám hatására összeérnek
és törés alakul ki. Egy bizonyos terhelési
szint alatt sosem következik be kifáradásos
törés, ezt kifáradási határnak nevezzük.

Vizsgálati terhelés és
követelmény meghatározása
A Rába Futómű Kft. portfóliójában található,
egyedi igényeket kielégítő termékeknél a
vizsgálati paraméterek néhány esetben a
vevő által kerülnek meghatározásra, túlnyomó részben azonban a Rába fejlesztő- és
tesztmérnökeinek mérésein és számításain
alapulnak. Ehhez általában egy az adott járműtípusra és felhasználási területre leginkább
jellemző terhelési ciklust kell meghatározni.
Ennek egyik legjobb módja, ha járműveket
különböző szenzorokkal szerelünk fel és a
valós felhasználásuk közben monitorozzuk,
mérjük azok üzemállapotait, egyes jellemzőit.
Mivel a Rába a világ minden tájára gyárt a
legkülönfélébb felhasználásokra (pl.: buszok,
teherautók és mezőgazdasági vontatók)
futóműveket az elmúlt évek során sok ilyen
mérést végeztünk. Egy-egy ilyen adatgyűjtés
során különböző paraméterek kerülnek
rögzítésre, mint például a tengelyterhelés, a
futómű behajtó nyomatéka, kormányszög,
stb. Minél több ilyen adat áll rendelkezésre,
annál pontosabb képet kaphatunk arról,
hogy milyen valós terheléseknek vannak
kitéve termékeink üzemelésük során.

alkatrészek. Esetünkben a fejlesztés alatt álló futóműveket
próbapadon tesztelni kell, hogy ellenőrizzük a tervezés, méretezés és a gyártási folyamat minőségét és a termék életciklusára
gyakorolt hatásait. Képzeljük el, senki sem szeretné, ha a vele
közúton szemben közlekedő teherautó kerekét kizárólag
számításokkal ellenőrizték volna, fizikai tesztek nélkül.

A mérési eredményeket felhasználva összeállítható a vizsgálati tesztprogram az alábbi két
fontos tényező szem előtt tartásával: Egyrészt
gazdaságossági szempontból és a piaci igények
gyors változásából kifolyólag arra a legtöbb
esetben nincs lehetőség, hogy a valós üzemidőnek megfelelő vizsgálatokat végezzünk.
Általában a várható élettartamnál rövidebb idő
alatt és nagyobb terhelési körülmények között
vizsgálunk. Másrészről különös figyelmet
kell arra fordítani, hogy a vizsgálati terhelés
hatásának a rövidebb vizsgálati idő ellenére
is azonosnak kell lennie a valós felhasználást
reprezentáló terhelés együttessel. Az úgynevezett károsodás elmélet alapján lehetőség
van arra, hogy alacsonyabb ciklusszámmal, de
nagyobb mértékű terheléssel rövidebb idő
alatt is bevihető legyen az adott alkatrészbe
a teljes élete alatt elszenvedett károsodás.
Ezt az összefüggést mutatja az úgynevezett
élettartam görbe, amely megadja, hogy adott
terhelési szinten hány terhelési ciklust képes
elviselni az alkatrész meghibásodás nélkül.
Az élettartam görbe (1. ábra) függőleges
tengelyén az adott terhelés hatására ébredő

Az üzem közben fellépő terhelések jellemzően a harmadik zónában, a végtelen élettartam
szakaszba tartozó eseteknek felelnek meg. A
vizsgálatokat azonban a véges élettartam szakaszba tartozó terhelési szinteken végezzük,
hogy ezáltal lehetőség nyíljon a vizsgálati idő
lerövidítésére. Időszükséglet szempontjából
előnyösebb lenne az első, nagy terhelésű zónában tesztelni, azonban itt akkora terhelések
lépnek fel, amelyek már olyan változásokat
idéznek elő az anyagszerkezetben, ami alapján lehetetlen a valós, alacsony terhelésű 3.
zónában várható élettartamra következtetni.
Az igazi nehézséget a teszt terhelés
megválasztása jelenti. Hogy olyan terhelést
válasszunk, ami nagyobb feszültséget visz az
alkatrészbe, hogy kevesebb ciklusszámmal
is azonos károsodást vigyük be, mint az
alkatrész teljes élettartama során keletkező
alacsonyabb feszültségi szintű, de magasabb
ciklusszámú terhelés. Nagyon vigyáznunk
kell azonban, hogy a vizsgálatot ne gyorsítsuk
túl. Azaz, vizsgálati terhelés ne essen át

a 1. zónába, mert így nagyon gyors lenne
ugyan a vizsgálat, azonban az eredmény
megbízhatatlan lenne, nem tudnánk belőle a
valós alkalmazás élettartamára következtetni.

Vizsgálati összeállítás
Az egyes futómű elemekre a valóságba általában időben változó összetett igénybevétel
hat pl. kátyúba hajtás, kanyarodás, fékezés. A
vizsgálati összeállítást – teszt padot illetően
célszerű az igénybevétel jellege szerint
szeparált vizsgálatokat végezni az előzetesen kritikusként meghatározott elemekre.
Egyrészt ez lehetővé teszi egyszerűbb, univerzális berendezések alkalmazását, másrészt
így figyelembe tudjuk venni azt is, hogy a
vizsgálati követelmények meghatározásai az
igénybevétel fajtája szerint különböző megközelítéseket igényelhetnek. Egyes speciális
esetekben elkerülhetetlen az egyedi tesztös�szeállítás, például, ha kifejezetten a különböző
terhelések együttes hatását szeretnénk

feszültség látható. Ez az igénybevétel jellegétől
függően lehet például tisztán hajlító, nyomó
vagy akár összetett terhelési esetet leíró redukált
feszültség is. A vízszintes tengelyen a meghibásodásig az alkatrészbe bevihető ciklusok száma
látható. A vizsgálati eredményekben a geometria
és az anyagszerkezet kismértékű eltérései miatt
mindig van valamekkora szórás ezért jellemzően
egy vizsgálatot több mintán is elvégzünk. Az
ábrán bordó vonallal jelölt görbék mutatják az
adott feszültségszinthez tartozó ciklusszámokat,
hogy milyen valószínűségi százalékkal éli túl a
mintadarab a vizsgálatot meghibásodás, törés
nélkül. Mindhárom görbén megfigyelhető
három egymástól jól elkülöníthető szakasz:
1. zóna: Kisciklusú kifáradás, statikus (állandó)
terhelés – Az alkatrész azonnali, vagy rövid
időn belüli meghibásodását okozó zóna.
2. zóna: Véges élettartam szakasza
– Teszteléshez használt terhelés
3. zóna: Végtelen élettartam szakasza – Az
alkatrész való életben történő felhasználása

vizsgálni, ilyen esetekben egyenértékű,
redukált terheléssel, vagy több terhelőhenger
egyidejű alkalmazásával dolgozhatunk.
Szintén nagy jelentősége van a tesztösszeállításban annak, hogy a terhelés bevezetése
és a megtámasztások, rögzítések a valós
beépítésnek feleljenek meg. Például a futómű
függőleges fárasztásánál a tengelytestet,
mint egy kéttámaszú tartót kell elképzelni.
A terhelő erőket a rugóbázisban, a rugópárnákon lehet bevezetni, a reakció erőket
pedig a valós nyomtáv szélességében, a
tengelycsonkokon, a csapágyhelyeken
megtámasztva lehet kiváltani (2. ábra).
A fentebb taglalt megfontolások alapján
összeállított tesztberendezésekkel, illetve a
legmodernebb technológiáknak megfelelően
aktív állapotfelügyelettel a Rába Futómű
Kft. győri telephelyén a futómű összes
részegységének tesztelése elvégezhető.

Vizsgálati eredmény értékelése
Az egyes vizsgálatokat a korábban taglaltak szerint több mintával is meg kell
ismételni, így ezen eredmények alapján
nagy biztonsággal lehet előre jelezni az
összes termék várható élettartamát, azáltal, hogy statisztikai eloszlást illesztünk
a minták élettartam eredményére. Ezt a
módszert Weibull elemzésnek hívjuk.

Az adatokból nyert eloszlás függvény felhasználható különböző élettartam mutatók
becslésére, mint pl. a megbízhatóság, vagy a
meghibásodás valószínűsége adott időpontban,
átlagos élettartam vagy a meghibásodás arány.
Szerző: Varga Zsolt – Rába Futómű Kft. Rába Fejlesztési Intézet

42,5 év a Rábánál

Nyugdíjba ment Rákóczy Kálmán

Rákóczy Kálmán 1978. szeptember 1–én került a Rába gyár kötelékébe, de már
korábban többször itt töltötte az egyhónapos nyári szakmai gyakorlatait.
Az első éveiben mint üzemmérnök dolgozott
az „Autó” gyáregységben, utána a futómű
konstrukcióra került, mint gyártmányszerkesztő. Elmondása szerint nagyon szerette a
konstruktőri munkát nagyon sok szép feladatot kapott, kiváló kollégák mellett tanulhatott.
Az akkor tervezett gyártmányok közül még
ma is sok megtalálható a Rába portfóliójában.
Előbb osztályvezető lett, majd 2005–től mint
a Futómű főkonstruktőre dolgozott. és a kollegákkal kialakított nagyon jó, korrekt kapcsolatot segítette a munkáját. 2013 –ban a Rába
Vevőszolgálati szervezetének kialakítására és
vezetésére, majd minőségbiztosítási területek
vezetésére kapott megbízást. Meggyőződése,
hogy – beosztástól függetlenül – a siker, az
elégedettség alapja a megbecsülés, ehhez
pedig a becsület, az egyenes beszéd, mások
segítése, a szakmai hozzáértés, a jó nyelvtudás, és a munka szeretete szükséges.
Nagyon várja nyugdíjas éveit. „Elsősorban
utazásokkal, sportolással, wellness

pihenésekkel, kirándulásokkal töltjük majd az
időt. Négy nagyon szép unokánk van, akikre
így majd jóval több időnk jut! Otthon már
régóta berendeztem egy kis házi műhelyt,
abban is sok megvalósítandó tervem
van. A baráti hegyekben pedig a hétvégi
kertünkben fogunk ráérősen tevékenykedni,
ahol gyümölcsös, szőlő, borospince látja el
mindhárom családot terményekkel. Családi
házban lakunk, így ott is mindig akad
tennivaló! Egyszóval nem fogok unatkozni!.”
Szívesen, és köszönettel gondol vissza
a Rábában eltöltött évekre, ahol komoly
feladatokat és lehetőséget kapott. sok új,
értékes embert ismert meg. Így köszön el:
„Ez volt az egyetlen munkahelyem. Úgy érzem
mind anyagilag, mind erkölcsileg megbecsültek. Szerencsés vagyok, mert mindig olyan
munkám volt, amit szeretek, szerettem csinálni! Mindenkinek jó egészséget, sikeres munkát és további szép eredményeket kívánok!”
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Átívelve a történelmen

tehergépkocsik licencét. Megkezdődött először a Krupp, majd az
AF tehergépkocsik és autóbuszok gyártása. A hathengeres Krupp
motorral elkészült egy GEBUS rendszerű benzin-elektromos sín
autóbusz is a GySEV részére, bár a motor gyengének mutatkozott
erre az igénybevételre. A M. Kir. Posta számára a Ganzzal karöltve
Pe típusú elektromobilokat fejlesztett ki, amelyek egyes példányai
az 1950-es évekig szolgáltak. A statisztikák szerint a Rába 192829-re az ország legnagyobb járműgyártójává vált. Más üzletágak
is prosperáltak, megszületett a Rába kistraktor és ekkor készült
el többek között a Győr-Révfalusi, mai nevén Kossuth-híd is.

125 éves a Rába

A RÁBA idén ünnepeli alapításának 125. évfordulóját. A jubileumra készülődve magazinunk idei hasábjain, sorozatunkban megemlékezünk a vállalat történetéről, hogy a Rába miképpen járult hozzá a magyar ipar, az ország fejlődéséhez.
Tisztelgünk ezzel az alapítók, a vállalat működését biztosító munkások, irodai dolgozók, műszaki szakemberek, mérnökök, a vezetők előtt, akik évszázadokon és politikai rendszereken átívelve működtették, és működtetik.
Nyugdíjas kollegánk,
Szabó János, a Rába
Jármű Kft. korábbi vezető
tervezője alapos, szerteágazó kutatómunkával
gyűjtötte, dolgozta fel
a vállalat féltve őrzött
dokumentumait. Köszönjük
neki, hogy erre alapozva
egy cikksorozatban
ismerteti a Rába Magazin
olvasóival az emberiség
kultúrtörténetének szerves
részét képező magyar
ipartörténeti emlékeket.

A „Tlaskal trén” Bécsben.
(A Bécsi Technikai Múzeum gyűjteményéből)
1905 mégis áttörés volt a közúti járműgyártás terén. Az MWG
és a Röck kivitelezésében Csonka János tervei szerint elkészült a postai csomagszállító, az első magyar automobil 4
mintapéldánya, melyből a Röck István Gépgyárral együttműködve 1911-ig 91 darabot készítettek. Emellett az AustroDaimlerrel együttműködve is készültek automobilok.
A cég 1913-ban jegyeztette be a „RÁBA” nevet. Ebben az
évben kezdte meg a vasúti kocsik, felszerelések, váltók gyártása
mellett Praga licenc alapján automobilok gyártását. Az I. világháború kitörése miatt a gyár elsősorban hadi megrendeléseket
teljesített, mintegy 400 darab Grand személyautomobilt és V
szubvencionált teherautomobilt gyártott, egy részét pótkocsival
a hadsereg számára, de nagy beszállító volt a lóvontatású hadijárművek, „mozdonyok” és pótkocsijaik, lövegtalpak gyártásában is.
A Trianon utáni Magyarország viszonylag lassan hozta rendbe
gazdaságát. Határokon kívülre kerültek a gyár nyersanyagforrásai is és
elvesztette piacainak jelentős részét. Az évi 1000-1200 vasúti kocsi
helyett csak néhány százat sikerült értékesíteni, 1919-ben mindössze
229 vasúti kocsit, 8 darab automobilt és 22 motorekét. Csak a 20-as
évek derekára sikerült a helyzetet stabilizálni, nem utolsó sorban
annak köszönhetően, hogy a szabad kapacitást javítási munkákra,
hidak, vasszerkezetek gyártására kötötték le. A gyár belépett a
vagonkartellbe, ettől kezdve szorosan együttműködött a Ganzzal. Ez az
időszak nem kedvezett a műszaki fejlesztésnek sem, inkább a raktáron
levő készletek felhasználására törekedtek. Ennek volt köszönhető
az 1914-ben elkezdett P postaautomobilok 1923-25-ös befejezése
és más karosszériával való értékesítése is, egy tűzoltófecskendőt
e korból a Tűzoltó Múzeum őriz. 1926-ban jelentek meg a Rába
Praga L „typusu” gyorsteherautomobilok és autóbuszok, melyek
döntő szerepet játszottak az országúti közlekedés fejlődésében.

Első rész
Az első évek, a Monarchia, a I. világháború
és a nagy világgazdasági válság
1896 december 28-án Győr város kilenc polgára 500 000 forint alaptőkével megalapította a Magyar Waggon- és Gépgyár
részvénytársaságot. A gyár létrehozásához a város a Szeszgyár
tőszomszédságában, a „város rétjén” 15 hold és 720 négyszögöl
területet adott kedvezményes áron, 15 évre mentesítette a céget
a városi adó és 30 évre a városi jövedékek megfizetése alól.
A fő részvényesek, Lederer Emil és Lederer Richárd a Szeszgyárat
tulajdonló Lederer Ágoston családjának tagjai voltak. A Lederer család
Morvaországban és Lombardiában is működtetett vagongyárat és
szeszgyárat is, mindkét szakmában a Monarchia iparának élvonalát
képviselték. Az első vasúti tartálykocsit 1897-ben építették, az
ezredik vasúti kocsi 1898-ban készült el. Az egyszerű vasúti teherkocsik után megkezdték a személykocsik gyártását is. Termékeikkel
megjelentek a kor ipari vásárain, ennek és minőségi termékeiknek
köszönhetően gyorsan meghódították az exportpiacokat. A XX. század
első évtizedében a szomszédos országokon kívül a vasúti kocsik
eljutottak Nagy-Britanniába, Törökországba, Argentínába, Chilébe,
Kínába, Indiába, keskeny, normál és széles nyomtávra egyaránt.

A mai Kossuth híd, eredeti állapotában
(A Rába gyűjteményéből)
Mire az üzlet igazán beindult volna, beütött a nagy világgazdasági
válság. 1929 és 1934 között mindössze 37 vasúti személykocsi és 551
teherkocsi készült, de 1933-ban egyetlen darabot sem gyártottak.
Az Autógyár ugyan 296 járművet értékesített, de ezek többsége
az 1928-29-ben gyártott, ám raktáron maradt készletből származott.
A válság tetőpontján a gyár mindössze 300 munkást foglalkoztatott,
de csak részidőben. Hatalmas veszteségeket szenvedett el a főtulajdonos, a Wiener Bankverein-Creditanstalt bankcsoport is, ezáltal
vált lehetővé, hogy a RIMA, a Rimamurány-Salgótarján Vasmű Rt
megszerezze a Rába MWG részvénytöbbségét 1935 elején. A RIMA
országos szinten átszervezte a vas és acélgyártást, ennek során
Győrben koncentrálták csavargyártást, a felvásárolt gr. Csáky „Ajax”
művek révén a nemesacél és szerszámgyártást, valamint edény
(sisak) gyárat hoztak létre. Korszerű anyagvizsgálati laboratórium
segítette a minőségi termelést, és technológiai fejlesztéseket hajtottak végre, bevezették az elektromos hegesztési eljárásokat.
Ugyancsak ebben az időszakban készült el a Rábán
átívelő mai Petőfi híd, Európa első teljesen hegesztett szerkezetű nagy fesztávolságú közúti hídja.

Az amszterdami villamos 1903-ban és 2016-ban.
(A Rába gyűjteményéből)

A gyár érdeklődése kiterjedt a városi közlekedés járműveire
is. Nevezetes, hogy a londoni földalatti részére elektromos
motorkocsikkal és vezérlőkocsikkal összeállított szerelvényeket szállította. A Waggongyár villamosait Kassától Budapesten
át Amszterdamig használták a városi közlekedésben.
A közúti közlekedés térhódítása is foglalkoztatta a gyárat. 1903ban magasnyomású gőzmotorral kísérleteztek, majd elektromos
hajtással, valószínűleg az Austro-Daimlerhez hasonló kerékagymotoros, akkumulátoros automobilokkal, de az elektromos energia
utánpótlásának megoldatlansága és a rövid hatótávolság miatt
a fejlesztést feladták, az akkumulátorgyárat a Tudornak eladták.
1905-ben von Tlaskal vezérkari százados elgondolása alapján
Koroknay mérnök tervei szerint a gyár bemutatkozott a márciusi
bécsi járműkiállításon az ipartörténet első összkerékhajtású és
kormányzású vontatójával, amely 5 darab egy nyomon járó pótkocsit
volt képes vontatni. Maga a jármű sikeres konstrukció volt, de 40
lóerős motorja kis teljesítményű volt a szerelvény tömegéhez képest.

Rába Lho postaautóbusz 1926-ból
(Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum)

Az első MÁV négytengelyes 1. osztályú személykocsi 1905-ből

A RÁBA MWG látva a közúti közlekedés fontosságának növekedését,
1927-ben megvásárolta a 3-5 tonnás korszerű KRUPP tehergépkocsik, majd 1928-ban az ÖAF-től az 1-2,5 tonnás Austro-Fiat

A Petőfi híd eredeti állapotában
A gyár helyzete 1935-36-ban stabilizálódott, lassan kiheverte a válság okozta veszteségeket.
(Folytatás a Rába Magazin következő számában.)
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Hetvenéves a Rekard

Jó ötlet az ötletkártya

A Rába érdekkörébe került Rekard tavaly ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját. A vállalat elődjét, a Győri
Mezőgépjavító Vállalatot 1950-ben alapították. A Rekard Hajtómű- és Gépgyártó Kft. fő termékcsaládja az
univerzális és speciális alkalmazásokra kifejlesztett hajtóművek. A termékkínálatot ezenkívül egyéb, a felhasználó
igényeinek megfelelő alkatrészek gyártása teszi teljessé. A rendelkezésre álló technológiák – mint forgácsolás
(ezen belül fogazás), hőkezelés, szerelés és festés – lefedik a teljes gyártási folyamatot. A vállalat létszáma mintegy
150 fő, árbevétele 2019-ben 3,4 milliárd forint volt, amelyben az export részaránya évek óta 80-90 százalék körül
mozog. A jubileum alkalmából megkértük Szabó Imrét, a cég volt vezető munkatársát, hogy ossza meg velünk személyes emlékeit. Legutóbbi számunkban a hetvenes évekig jutottunk a történetben, most a folytatás következik.

Hogy volt?

Szabó Imre visszaemlékezése (2. rész)
– A Czeller Béla igazgató idején a hetvenes években
megvalósult nagy beruházásoknak – irodaépület
raktárral, valamint a nagy sorozatú kardántengely- és
hajtóműgyártás gépei – milyen eredményt hoztak?
– A hetvenes években még nagyobb fejlődésnek indult a
magyar mezőgazdaság. Ehhez igazodóan megnőtt a korszerű
nyugati traktorok és mezőgépek importja, melyet a hazai
mezőgépipar exportjával kompenzáltak. Emellett ugrásszerűen
bővült a szocialista országokkal – főleg az NDK mezőgépipari
vállalataival folytatott – termelési együttműködés is. Hazai
fejlesztések ugyancsak beindultak, és főleg a Szolnoki Mezőgép,
a Hódgép, valamint a Békéscsabai Mezőgép vállalatoknál
jelentek meg nagy sorozatban gyártott mezőgazdasági gépek
és adapterek. Mindezekhez szükség volt kardántengelyekre
és hajtóművekre is. Jó időben jelentek meg tehát a győri
Mezőgép termékei, mivel a magas piaci igények a kapacitások
közel száz százalékét lekötötték. Emiatt később ki is szorult
a motorfelújítás és a mezőgazdasági pótalkatrészgyártás
jelentős része. A gyártott magas éves darabszámok lehetővé tették ezres nagyságrendű szériák indítását, így a
termelési folyamatok megfelelő eredményességgel folytak.
– Mely termékek biztosították ekkor a cég forgalmát?
– Mai szemmel nézve is kiemelkedő volumeneket gyártott a Mezőgép
azokban az években. A magyar mezőgépgyárak részére évente
harmincöt-n
 egyven ezer kardántengely és több mint húszezer hajtómű
készült, s az NDK-beli GEWES vállalathoz évente negyvenezer mezőgazdasági és huszonötezer IFA tehergépkocsi kardántengelyt szállítottunk.
– Kiket emelne ki az akkori vezetők közül?
– Nagy érdemei voltak Lehotay György kereskedelmi vezetőnek az NDK
kardánüzlet kiépítésében, valamint Pálffy Dénes anyagosztály-vezetőnek,

A megmunkálóközpont-üzem folyamatait
irányító Rosta József

hogy biztosította az anyagellátási hátteret ehhez a nagy mennyiségű
termék gyártásához. Abban az időben a tervgazdasági előírások és a
különféle kontingensek nehezítették a beszerzést. Szükség volt a jó
személyes kapcsolatokra és esetenként az „ötliteres okmánybélyegre”
is. A salgótarjáni kohászati üzemek kovácsológyára szinte csak a győri
Mezőgépnek kovácsolta a kardánvillákat és fogaskeréktesteket, és
egymillió feletti kardáncsapágy érkezett évente a debreceni MGM-ből.
Rajtuk kívül természetesen erős műszaki és termelésirányító háttér
támogatta a termelési folyamatokat. Külön kiemelném a fiatalon
elhunyt Horváth Árpád termelési igazgatót, aki az olasz Bondioli
cég számára gyártott nagy volumenű jármű kardántengely gyártását is irányítva egy teljes sort fejlesztett ki ezen termékekből.

A Rába Futómű Kft. 2007-ben vezette be a „Dolgozói javaslati rendszer”-t,
másnéven ötletkártya programot. A program évek óta a vállalat működésének részét képezi és célja a cégnél dolgozó kollégák ötleteinek kiaknázása.
Miután ők üzemeltetik, a folyamatokhoz ők vannak a legközelebb, a felmerülő lehetőségeket, az esetleges problémákat ők ismerik a legjobban.

Horváth Zoltán

Munkatársaink kreativitása, ötletei, javaslatai
közvetlen hasznot hozhatnak a vállalatnak. Az
átgondolt és írásban is kidolgozott, összefoglalt
ötleteiket a kollégák a területi vezetőnek vagy
az egyes területeken kihelyezett, megjelölt
ötletládákban adhatják le. A beérkezett javaslatokat az „ötletbizottság” értékeli, bírálja el, mind
szakmai, mind gazdaságossági szempontból.
Amennyiben az elbírálás eredménye pozitív, a
javaslat befogadásra kerül. Az elfogadott ötleteket
pénz vagy tárgy jutalommal honorálja a vállalat.
Amennyiben a javaslat esetében éves megtérülés

is számolható, úgy az ötlet pénzjutalommal
díjazható. Így az ötletkártya mind a dolgozó, mind
a cég hasznára válhat. Az utóbbi időben beérkezett javaslatok közül Finszter Sándor és Zalka
Árpád javaslatát emeljük ki, amelyekről részletesebben a bekeretezett részben olvashatnak.
Továbbra is várjuk munkatársaink kreatív
ötleteit. Mindenkinek sok sikert kívánunk az
ötletkártyák kidolgozásában és benyújtásában!
Rába Futómű – MIBI

– Mikor jött a következő változás?
– Czeller Béla igazgatót 1978-ban áthelyezték a Mezőgéptröszthöz
ahol vezérigazgató-helyettesi megbízást kapott, s később ugyanott
vezérigazgatóvá is kinevezték. Helyette Tóvizi Imre érkezett, akit
a Mezőgéptröszttől helyeztek át ide az ő helyére. Nem sokkal az
érkezése után kapta a cég a Rekard nevet, mivel az általa favorizált mechatronikai tevékenységgel bővített név a külföldi vevők
számára szinte kimondhatatlan volt. Így a Győr-Sopron Megyei
Mezőgazdasági és Mechatronikai Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat
helyett a mindennapi kapcsolattartás már Rekard név alatt futott.
– Mi változott még?
– Tóvizi Imre vezetése alatt a Rekard korábbi termékprofilja megmaradt, sőt
a kardánpiac jelentősen nőtt a John Deere mannheimi traktorgyárának
szállított évi tízezer darab feletti kardántengellyel. Főleg az akkori műszaki
vezérigazgató-helyettesnek, Gyenese Józsefnek köszönhetően létrejött egy
robottechnikai együttműködés az osztrák IGM céggel. Ennek a programnak
a jelentősége túlnőtt a Rekard keretein, miután a Technoimpex és az akkori
ipari nagyágyú Videoton is részese akart lenni a robottechnika hazai bevezetéséből adódó üzleti lehetőségeknek. Végül is 1986 októberében aláírásra került az a megállapodás, amelynek alapján megalakult a Roper Kft., ami
a ma is sikeresen működő Győri Robottechnika Kft. bölcsőjének tekinthető.
(A visszaemlékezés 3., befejező részét következő számunkban közöljük.)

Robottechnikai
megállapodás
aláirása 1986-ban

Finszter Sándor ötletkártya leírása:

Zalka Árpád ötletkártya leírása:

6300/2 maxima induktor vezetőcső kialakításának módosítása

Exceles szerelési segédletét

Az induktor vezetőcső jelenlegi kialakítása, 4 db egymással
merevítővel összekötött hőálló csőből áll. A vezetőcsövek
hűtése a csövön átfolyó vízzel történik. Hűtés nélkül a
vezetőcső deformálódik. Probléma ezzel a kialakítással, hogy a négy vezetőcsőben áramló víz hőelvonása túl
nagy, azt a beépített árnyékoló nem tudja kiegyenlíteni.
A hevített darab, vezetőcsővel érintkező része és a felső része
közötti 150-200°C hőfokeltérés alakul ki. Ez az eltérés a kovácsdarab
minőségére, szerszám élettartam alakulására kedvezőtlen hatással
van. A hőmérséklet-eltérést a hevített alapanyag, kovácsolás előtti
várakoztatásával sem lehet az optimális szintre kiegyenlíteni. A
hevített darab alsó része nem éri el a technológiai utasításban előírt
hőfokot. Ha azt akarjuk, hogy elérje, akkor a felső része túlhevül, elég.
Javaslat a következő: a 4 db csőből kialakított vezetősínt át kell
alakítani 2 csőből álló vezetősínre, így a hőelvonás kisebb lesz.
Homogénebb hevítés érhető el, ami a fent említett várakoztatással
ki is egyenlítődne. Emiatt növekedne a szerszám élettartam, és a
hevítési inhomogenítás miatti minőségi kockázat kiküszöbölhető.

A 362.70-es szöghajtás ház egyik problémája az összeszerelt alkatrészek gyártási tűréseiből adódóan végszereléskor
szerelési pontatlanságok adódnak. Egy időben kell megoldani
két kúpfogaskerék szerelési hézagolását. Ami nehéz feladat,
mert a kerekek a hagyományos Rábás tányér-kúpkerekeknél
sokkal kisebb (modul = 4.79), és ebből kifolyólag szerelésre
érzékenyebb fogazatot kapott. Ezen a hagyományos eszközök nem működnek megfelelőképpen. (Hagyományos
gyártott kerekeink 8, 10, 12-es = modul körüliek. )
Ezért be kell mérni azokat a méreteket amelyek a fogaskerekek helyzetét kialakítják és egyszerű számítási
módszer segítségével meghatározni a csapágyhüvelyek
alá kerülő hézagoló lemez mennyiségét. Ez a módszer a
kerekek a forgástengelyük mentén történő tervezett (tehát a legjobb) helyzetbe való beállításához a szükséges
lemezmennyiséget számolja ki. Ezekkel a lemezmennyiség
értékekkel a kerekek fogazata ideális tengelyhelyzetbe hozható, így biztosítva a fogaskerekek megfelelő működését.
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Szakszervezeti
életünk – RMSZ
A Rába győri telephelyén szerveződött 4 szakszervezeti
egységünket a Rába Munkavállalók Szakszervezete fogja össze.
Taglétszámunk a munkavállalók 30%-a. A 2020. év pandémiás
helyzete a mozgalmi életünkre rányomta bélyegét. A korábbi
időszakban „természetesnek” tartott sport napok felfüggesztésre
kerültek, a bérletes színház előadások elmaradtak, így a Rába
Családi Nap is. Amit viszont sikerült véghez vinnünk, azok eredményei tagságunk, illetve munkatársainkra nézve pozitív hatással
bírt. Ezek közé tartozott az évenkénti bértárgyalásaink pozitív
kimenete, hiszen az elmúlt években az országos átlag feletti bérfejlesztésben tudtunk megegyezni a cég vezetésével. Itt el kell
mondanunk, hogy a HR-el átbeszélt bérstratégia 3 éve indult el,
és évről évre tudtunk olyan bérmegállapodásokat kötni, amivel
folyamatosan a piacképes bérek irányába sikerült elmozdulni!
A termelő munka hatékonyság növelése céljából, a cégvezetés által indított motivációs- és ösztönző rendszerek életképességét a helyi fizikai területeken inspiráltuk. A válság többszöri
üzemszünetet tett szükségessé, amelynek a bérekre gyakorolt
negatív hatását – a cégvezetéssel közös megegyezésnek
köszönhetően – minimálisra tudtuk csökkentetni. Ha kitekintünk a gyárkapun kívülre, nagyon nagy eredmény! Az elmúlt
évben is, Havi Fórum keretében többször találkoztunk a humán
igazgatóval, amikor a munkavállalóink napi problémáit elmondtuk, úgy a fűtés-, a zuhanyzók jobbítását, a munkavédelmi
eszközeink minőség javítását, bizonyos területek létszám fluktuációjának hátrányait stb. 2021. évre –kitűzött célunk, hogy a
munkaruházatunk korszerűbbre történő cseréje megtörténjen.
Felkérjük minden tagunkat, hogy véleményével, javaslataival
keressen minket, mert mindenki véleménye hasznos mozgalmi
életünkben. Várjuk a hozzánk csatlakozni kívánó munkatársainkat, hogy együtt, a későbbiekben is képviselni tudjuk őket.
Kérjük a Munkatársakat, minél többen jelentkezzetek, a szakszervezeti vezetőknél, illetve Hajba József
Nyugdíjas Tagozat vezetőjénél (telefon 06/20/359 1100)
és Bajnokné Violánál (telefon. 06/70/316 9291).

A fotón a nevek balról jobbra: Németh Károly, Tóth Sándor,
Závori Péter, Fekete Imre, Major Zsolt, Kiss Zsolt, Hatt Attila

Szakszervezeti élet – nyugdíj mellett
A RMSZ-nek 2007 októberében megalakult a Nyugdíjas
Tagozata, 35 fővel. Célunk volt, hogy a régi tevékeny és tenni
akaró kollégák, újra találkozzanak szervezett formában és
elbeszélgessenek a régi ill. mai eseményekről. Összejövetelünket
a TIT székházban tartjuk évente öt-hat alkalommal, és arra
különböző szakembereket hívunk meg. Lehet az egészséggel,
öregedéssel, kultúrával, Rába gyárral, városunk fejlődésével,
Idősügyi Tanács munkájával kapcsolatos. Az RMSZ vezetőjét
minden alkalommal meghívjuk és tájékoztatást kapunk a
RÁBA-nál, és a LIGA országos szervezetében történtekről. A gyár
által szervezett programokon is nagy örömmel részt veszünk.
Fontosnak tartjuk, hogy minden évben tartalmas egynapos
kirándulást szervezzünk, kulturális programokkal, pihenéssel.
Létszámunk mára 65 főre emelkedett. Várjuk a friss nyugdíjasokat, akik szeretnének hozzánk tartozni, hogy egy összeszokott, baráti társasággal tegye színesebbé nyugdíjas napjait.

Jubiláló dolgozóink
Dolgozó neve Telephely

Munkakör

Év

FEKETE GÉZA

Rába Futómű Kft.

Mágneses
repedésvizsgáló

45

KOPÓCS
SÁNDOR

Rába Futómű Kft.

Karbantartó lakatos

45

FAJKUSZ JÓZSEF Rába Futómű Kft.

Teamvezető

40

FERENC JÓZSEF

Rába Futómű Kft.

Termelés műszaki
szakértő

40

KISS ZSOLT

Rába Futómű Kft.

CNC megmunkáló
központ kezelő

40

SZALAI JÁNOS

Rába Futómű Kft.

Kisegítő fémfelület
előkészítő

40

FARAGÓ
MAGDOLNA

Rába Járműalkatrész Kft. Mór Fémfelület előkészítő

STELCZER
CSABA

Rába Nyrt.

Létesítménygazdálkodó 35

CZANK IMRE

Rába Futómű Kft.

Kisegítő hőkezelő

30

MARKOTICS
FERENC

Rába Futómű Kft.

Betanított egyengető

30

NASZÁDOS
KÁROLY

Rába Járműalkatrész Kft. Mór Lakatos

KIRÁLY ZOLTÁN

Rába Járműalkatrész Kft. Mór

STETTNER
JÁNOSNÉ

Rába Járműalkatrész Kft. Mór Betanitott varrómunkás 25

SZALAI TERÉZIA

Rába Járműalkatrész Kft. Mór Betanitott varrómunkás 25

TÓTH ATTILA

Rába Futómű Kft.

BRUNNER
ZOLTÁN

Rába Járműalkatrész Kft. Mór Szabász

20

LISZTMAYER
LÁSZLÓNÉ

Rába Járműalkatrész Kft. Mór Szabász

20

NAGY SÁNDOR

Rába Futómű Kft.

CNC megmunkáló
központ kezelő

20

NÉMETH
LÁSZLÓ

Rába Futómű Kft.

Kovács

20

SIMON
FERENCNÉ

Rába Járműalkatrész Kft. Mór Végellenőr

20

TAKÁCS JÁNOS

Rába Futómű Kft.

20

HORVÁTHNÉ
GÁL JOLÁN

Rába Járműalkatrész Kft. Mór Betanitott varrómunkás 15

TAKÁCS TAMÁS

Rába Futómű Kft.

Kisegítő csomagoló

15

WEISZ MIHÁLY

Rába Járműalkatrész Kft. Mór Varrógép műszerész

15

BALOGH TIBOR

Rába Járműalkatrész
Kft. Sárvár

Esztergályos

10

BÁNFI ZOLTÁN

Rába Járműalkatrész
Kft. Sárvár

Forgácsoló

10

Minőségbiztosítási
mérnök

Termelés műszaki
szakértő

Hőkezelő

35

30
25

25

FARKAS GÁSPÁR Rába Járműalkatrész Kft. Mór Hegesztő

10

KISS ÁGOTA

Rába Futómű Kft.

Minőségbiztosító

10

KONDOR
RÓBERT

Rába Járműalkatrész
Kft. Sárvár

Raktáros

10

KOVÁCS PÉTER

Rába Futómű Kft.

Vezető tervező

10

Anyagmosó

10

Rába Járműalkatrész
KÖNCZÖL TIBOR
Kft. Sárvár
MOLNÁR
ANDREA

Rába Járműalkatrész Kft. Mór Betanitott varrómunkás 10

NAGY HENRIETT Rába Járműalkatrész Kft. Mór Betanitott varrómunkás 10
SINKA TIBOR

Rába Járműalkatrész
Kft. Sárvár

Termelésirányító

10

SZABÓ ZSOLT

Rába Járműalkatrész
Kft. Sárvár

Marós

10

TAKÁCS ADRIÁN

Rába Járműalkatrész
Kft. Sárvár

Csoportvezető

10

TÓTH BALÁZS

Rába Futómű Kft.

Technológus

10

