Nemzetközi Rexroth Pneumobil Verseny

Pneumobil verseny 2008-2013
„Hajts Te is levegővel!”

III. Greennovációs Nagydíj Pályázat
Greennovatív reklám, promóció
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Nemzetközi Rexroth Pneumobil Verseny

A verseny ismertetése és fő céljai


Pneumobil = sűrített levegővel hajtott jármű



Versenykiírás: „felsőoktatási intézmények hallgatóinak, pneumatikus hajtással
rendelkező járművek tervezésére és kivitelezésére”



A verseny résztvevői: európai műszaki egyetemi és főiskolai hallgatók



A verseny célkitűzései:
 A Rexroth-elemek felhasználási lehetőségeinek megismertetése a műszaki
felsőoktatás diákjaival.
 Egy gyakorlati képzést erősítő program felajánlása a műszaki felsőoktatási
intézmények számára.
 Az innovációs megoldások kiterjesztése olyan alternatív energiaforrásokra,
mint a pneumatika.
 A felsőoktatási intézmények és a magyarországi Rexroth vállalatok
kapcsolatának további javítása, a vállalatok jövőbeni szakember
utánpótlásának a minél jobb biztosítása.
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Értékelési szempontok






Konstrukció eredetisége (tervdokumentáció és zsűri értékelése alapján)
Fizikai versenyszámok – mért eredmények alapján:
 Távolsági futam
 Ügyességi futam
 Gyorsulási futam
Fődíj: Rexroth Legjobb Pneumobilja
Különdíjak (pl.):
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Legnagyobb sebesség
Legötletesebb konstrukció
Legjobb futómű
Közönségdíj
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A verseny történetének fő mérföldkövei
 Eger – Érsekkert
 Dobó téri bemutató
 Pneumatikus elemek






Eger – Érsekkert
Dobó téri bemutató
Pneumatikus elemek
PLC, lineártechnika és
lánchajtás elemek
 Eger – Érsekkert, bemutató
az Eszterházy téren
 Pneumatikus elemek
 PLC, lineártechnika elemek
 Telemetria versenyszám
 Senior kategória

 EgrP gyár
 Pneumatikus elemek





2008
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2009

Eger – Érsekkert
Dobó téri bemutató
Pneumatikus elemek
PLC, EcoShape elemek

2010

2011

Eger – Érsekkert
Dobó téri bemutató
Pneumatikus elemek
PLC, lineártechnika és
lánchajtás elemek
 Senior kategória indítása





2010
2012

2013
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Nemzetközi Rexroth Pneumobil Verseny

Résztvevő országok és egyetemek
Új rekord 2014-ben:
56 csapat
6 ország
24 egyeteméről;
a külföldi csapatok
aránya: 44 %

Magyarország

Nevező egyetemek 2014:
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Debreceni Egyetem

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Dunaújvárosi Főiskola

Óbudai egyetem

Kecskeméti Főiskola

Pécsi Tudományegyetem

Miskolci Egyetem

Széchenyi István Egyetem

Nyíregyházi Főiskola

Szegedi Tudományegyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Románia

Sapientia EMTE, Universitatea Petru Maior TG-Mures,
Nagyváradi Egyetem, Technical University of Cluj-Napoca,
Dunarea de Jos University of Galati,
Universitatea Vasile Alecsandri Bacau

Lengyelország

Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska,
Silesian University of Technology,
Military University of Technology

Csehország
Németország
Észtország

Brno University of Technology
Ulm University of Applied Science
Estonian University of Life Science
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Eredményeink I.


PR tevékenységek



Célunk: elérni a szervezet és környezete közötti kölcsönös megértést és létrehozni a kölcsönös előnyökön alapuló
kapcsolatokat a kétirányú kommunikáció útján.



Egyetemek, hallgatók, tanárok:
 Internet adta lehetőségek: pneumobil.hu honlap, e-mailek, facebook (ld. lenn),
internetes hírportálok
 Nyomtatott reklám, sajtó: plakát, műszaki/technikai, regionális és egyetemi lapok
 Egyéb média: televízió
 Egyéb aktivitás: 2008-2012 között egyetemi előadás, termékbemutató, roadshow;
2013: Animal Cannibals klipforgatás; 2014: online tréning



Helyi lakosság megszólítása:
 Nyomtatott reklám, sajtó: plakátok, regionális és helyi ingyenes lapokban megjelent hirdetések

 Egyéb média: televízió (TV Eger), rádió (Rádió Eger)
 Internet adta lehetőségek: facebook, pneumobil.hu honlap
 Egyéb aktivitás: rajzpályázat szervezése általános iskolák számára (2009-től)


Facebook



Célunk: naprakész információk átadása, támogatás a versenyre való
felkészülés során



Sajtó és média megjelenések
 műszaki/gazdasági,
 helyi és regionális,
 egyetemi médiához kapcsolhatók
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Eredményeink II.


CSR tevékenység, rendezvény



A vállalati társadalmi felelősség (CSR) fogalom jelentése, hogy a vállalatok önkéntesen szociális és környezeti
szempontokat érvényesítenek üzleti tevékenységükben és a partnereikkel fenntartott kapcsolatokban. (Európai
Bizottság COM(2001) 366 végleges).



Oktatás gyakorlati részének erősítése, fejlesztése – műszaki, pneumatikai
ismeretek elsajátítása



Egyéb készségek fejlesztése, pl.: csapatmunka, kommunikáció, határidők
betartása, projekttervek és költségvetés készítése



Fogékonyság a környezetvédelem iránt – alternatív energia felhasználását
megcélzó aktivitások



Egyetemek és a versenyszféra kommunikációjának fejlesztése – pl. tanári konferencia szervezésével



Rendezvény



Műszaki/mérnöki pálya népszerűsítése – látványos fizikai bemutatókkal, stb.



Környezetvédelemre fókuszáló kiállítások



Technikai sportok, alternatív járművek bemutatója



Rendőrségi és egészségügyi népszerűsítő programok



HR eredmények



Gyakornoki programok a műszaki területeken, mérnök-utánpótlás elősegítése
 Közel 10 fő főállású mérnöki pozícióban
 Évente átlagosan 2-5 versenyző gyakornoki pozícióban
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Pneumobil 2008 - 2010
„Rexroth Legjobb Pneumobilja 2008”
DE-AMTC /Debreceni Egyetem

„Rexroth Legjobb Pneumobilja 2009”
Debreceni Széllovagok / Debreceni Egyetem

„Rexroth Legjobb Pneumobilja 2010”
Debreceni Széllovagok /Debreceni Egyetem
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Pneumobil 2011 - 2013
„Rexroth Legjobb Pneumobilja 2011”
Gyalogkakukk / BME

„Rexroth Legjobb Pneumobilja 2012”
MK Laren Szeged / Szegedi
Tudományegyetem

„Rexroth Legjobb Pneumobilja 2013”
KAKUKKTOJÁS / BME
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Pneumobil 2014
 Nemzetközi Rexroth Pneumobil Verseny

 Nemzetközi Aventics Pneumobil Verseny
Powered by Bosch Rexroth
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