Wittman-Battenfeld

Folyamatosan fejleszt a Wittmann-Battenfeld csoport
Folyamatos változás, innováció, jövőbe tekintő megoldások. Ez a Wittmann-Battenfeld cégcsoport vállalati filozófiája, amelynek gyakorlati alkalmazását a mosonmagyaróvári üzemükben tett látogatáson tekinthettük meg. A
szakmai napon a magyarországi kereskedelmi képviselet nemrég megválasztott igazgatója, Bocskor Imre ismertette
a legújabb fejlesztéseket. A rendezvényen jelen volt az osztrák tulajdonos, dr. Werner Wittmann elnök-igazgató is.

– Munkaerő van, de igazán jól képzett szakember kevés Magyarországon – mondta kísérőnk, Papp Attila, a WITTMANN
ROBOT-TECHNIKAI KFT. termelési vezetője, aki ezzel a megállapításával meg is oldotta a robotgyártással és a robotok
alkalmazásával kapcsolatban számos alkalommal felvetődő
dilemmát. A cégcsoport a lineáris robotok gyártásával piacvezető a világban. A Mosonmagyaróváron 2015-ben átadott
új, korszerű, közel 2500 m2 alapterületű gyártócsarnok éppen a duplájára bővítette a korábbi gyártóterületet, ahol
most működés közben láthattuk az elmúlt évek fejlesztése
során munkába állított gépeket és berendezéseket, az idén
szeptemberben üzembe helyezett automatizált fröccsöntő
gépváz hegesztőcellát, valamint a festőkabinok számítógép
vezérelte, integrált működését. A recessziónak már semmi
nyoma. Ugyan a MAGYAR MŰANYAGIPARI SZÖVETSÉG adatai
szerint a válság a gépgyártókat sújtotta leginkább, az utóbbi
két év eredményei azt mutatják, hogy mára ezen a területen
érzékelhető a legnagyobb fellendülés. A WITTMANN-BATTENFELD cégcsoport éves forgalma idén eléri 400 millió eurót,

amelynek 15–18%-át Mosonmagyaróvár adja, vagyis előkelő
helyet foglal el a cégcsoporton belül. Az itt készült termékek
hetven százalékát közvetlenül a bécsi székhelyre szállítják, a
fennmaradó 30%-ot értékesítik belföldön. Európa területén
a műanyagiparban alkalmazott lineáris robotok 45%-át a
WITTMANN-BATTENFELD csoport adja, világviszonylatban ez
az adat 22%. Bocskor Imre, a magyarországi képviselet új
igazgatója még hozzátette: tapasztalatuk szerint, komoly
presztízse van a Magyarországon összeszerelt gépeknek, vásárlóik a hazai munkaerőről azt tartják, hogy pontos, precíz
munkát végeznek.
A gyárlátogatást követő szakmai előadásában Bocskor Imre elmondta: a WITTMANN ROBOTTECHNIKAI KFT. 1997 óta a
WITTMANN BATTENFELD CSOPORT robotjainak és temperáló
berendezéseinek fontos gyártóbázisa, a vállalatcsoport a
fröccsöntő gépek és robotok gyártásán kívül átfolyás-szabályozókat, temperálókat, darálókat, granulátum-szárítókat,
központi anyagellátó rendszereket készít, de szállít komplex
műanyagipari berendezéseket, sőt teljesen automatizált gépsorokat is.
Termékeiket a műanyagipar hasznosítja: 40%-át a járműgyártás, 20%-át a
csomagolóanyag
gyártás és az élelmiszeripar, illetve erősen növekszik jelenlétük az elektronikában, a gyógyszeriparban és az orvostechnika területén. A
cégcsoport a világon
egyedüliként képes
komplett megoldásokat kínálni a műanyagfröccsöntés valamennyi fázisában.
– Mindent egy kézből – ismertette talán
legfontosabb törekvésüket Bocskor Imre,
amit az támaszt alá,
hogy a műanyagipari
Dr. Werner Wittmann, a Wittmann Battenfeld cégcsoport tulajdonosa, a vízátfolyás-szabályzók feltalálója (balra) és

Bocskor Imre a Wittmann Battenfeld Kft. ügyvezetője (jobbra) nyitották meg a szakmai napot
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gyártók részéről folyamatos az igény a
komplex fröccsöntő
technológiák iránt. A
társaság üzleti filozófiájában hangsúlyos
szerepe van az innováció mellett a minőségnek, az értékesítésnek és a szervizháttérnek is.
Nyomon követte
az elmúlt egy évtized
töretlen fejlődését dr.
Árvay István polgármester, ahogy a rendezvényen mondta,
szimbiózisban fejlődik a gyár és a város:
– Egy rendkívül
gyorsan fejlődő, viScheib László a Wittmann Robottechnika Kft. fejlesztőmérnöke ismerteti a látogatókkal a cégcsoport legújabb
beruházását, az automatizált fröccsöntőgépváz-hegesztő cellát. Háttérben a gyártás folyamatának minden
rágzó cégről van szó,
pillanatát végigkövető videorendszer monitorja.
ahol a gondolatok is
nagyon gyorsan születnek. Számunkra, a közigazgatáscégekkel. – A WITTMANN erre kiváA WITTMANN-BATTENFELD vállalatcsoport ma
ban dolgozó embereknek, ez szomár a világ 27 országában van jelen, összesen
ló példa. Rendszeresen beszámolok
katlan, nálunk lassabban érnek be
34 kisebb-nagyobb leányvállalattal és 31 képWittmann úrnak az infrastruktúra
a gondolatok, de az itt tapasztalhaviseleti irodával. 9 gyártóbázissal rendelkezik
vagy a kulturális intézmények terütó fejlődés a város szempontjából
6 országban, amelyek közül a mosonmagyaletén végzett fejlesztésekről, valais fontos.
róvári az egyik legjelentősebb. A működésémint kiemelt projektünk megvalóÁrvay István felidézte az elmúlt
nek minden területén végrehajtott és tervesításáról, a sportcsarnok építéséről.
25 évet, amelyben Mosonmagyarzett folyamatos beruházásaival a fejlődés töHiszem, hogy ezek a dolgok szoroóvár az adóforintoknak köszönheretlen ívét továbbra is fenn kívánja tartani.
san összefüggenek egymással. Az
tően együtt fejlődött a városbéli
itt dolgozó emberek eltöltenek napi
8 órát a gyárban, de
emellett vonzó környezetben is szeretnének élni, szórakozni, sportolni, gyerekeiket jó iskolába járatni, jó utakon közlekedni. A mi dolgunk az, hogy a helyi
adóból befolyt pénzt
jól hasznosítsuk és
minden olyan igényt
kielégítsünk, amit
egy ilyen kisváros
nyújtani tud számukra. Van azonban
emellett egy másik
kiemelt feladatunk is.
Ki kell elégítenünk
azokat az igényeket,
amit az Ausztriából,
Horváth Dániel (jobbra) szerviztechnikus magyarázza a fröccsöntőgép perifériák integrált működését
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Németországból érkező üzletemberek megszoktak hazájukban. Célunk az, hogy Mosonmagyaróvár néhány év alatt elérje azt a magas életszínvonalat, amit a tőlünk tíz kilométerrel nyugatabbra élők megszoktak, és megteremtsük azt a miliőt, amelyben jó dolgozni, amiben lehet fejlődni, vendéget
fogadni.
–Az üzletet nekünk kell megteremteni, a pénzt kitermelni, de egymás nélkül nem tudunk fejlődni – Werner Wittmann így köszönte meg Árvay István polgármesternek az
eddigi együttműködést. Az egymást segítő támogatásra utalva Wittmann úr bejelentette, hogy bizakodva várják a vasúti
síneken átívelő felüljáró megépítését, amelyet a napokban
szavazott meg a város közgyűlése. A WITTMANN cégcsoport
az új ipari parkban újabb fejlesztésekben, további építkezésben gondolkodik.
Siegfried Köhler értékesítési igazgató is töretlennek látja a
cég fejlődését: – Szeretnénk 5 éven belül elérni azt, hogy az
idén elindult mosonmagyaróvári SmartPower és EcoPower
fröccsöntö gépcsaládok típusainak gyártó kapacitása a 2017ben gyártásra kerülő közel 100 gépről, 2018-ban 200–
250 gépre emelkedjen és 2020-ra 400–500 gép készülhessen
évente. Őszintén hiszek a magyar iparban és a magyar piacban. Pozíciónk megőrzése érdekében komoly beruházásokat
hajtunk végre, első lépésként a szervo hidraulikus gépek
gyártását kezdtük meg itt Mosonmagyaróváron.
J. Mező Éva
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