
Elektromoskerékpár-gyártás
Elkészült a hárommilliomodik kétke-
rekű az Accell Hunland Kft. tószegi 
gyárában. Az olyan ikonikus kétke-
rekűek gyártója, mint a Haibike, 
Ghost, Winora, Lapierre vagy Rale-
igh már 20 éve készít bicikliket több 
mint 30 ország számára. A Szolnok 

melletti üzemben született az 
ország első e-bike-ja, és a cég 
jubileumi darabja is ebből a 
típusból került ki. Az európai 
elektromoskerékpár-gyár-
tás hazai központja ma 98,5 
százalékban már elektromos 

modelleket értékesít, néhány 
éven belül pedig ezt az 
arányt 100 százalékra szeret-
nék növelni. A jeles állomás 
így a kerékpárgyártásban 
és az e-mobilitás terén egya-
ránt mérföldkőnek számít a 

hazai piacon. Az Accell Hun-
land legnépszerűbb szériája, 
egy homok színű, Haibike 
típusú elektromos kerékpár 
gördült le hárommilliomo-
dikként az elektromoske-
rékpár-gyártó nagyhatalom 
Szolnok melletti üzemében. A 
holland Accell Group leány-
vállalata 2019-ben Haibike 
és Winora modellekből készí-
tette a legtöbbet, elsősorban 
Németország számára. Fran-
ciaországban a Lapierre, az 
Egyesült Királyságban pedig 
a Raleigh a legnépszerűbb. 
Ez a négy fő piac teszi ki a 
cég export tevékenységének 
legnagyobb százalékát. A 
cég elsőként kezdte meg az 
e-kerékpágyártást Magyar-
országon, ma pedig már 
minden típusból készítenek 
nyomatékszenzoros elekt-
romos rásegítésű változatot, 
legyen szó városi bicikliről, 
trekkingről vagy mountain 
bike-ról.  

A V-Casting technológiai innovációja
Költséghatékony, gyors és környezetbarát termelés

Az ipari termelésben használt hűtő-
kenő folyadékok, illetve felületke-
zelő anyagok kiválasztása komplex 
feladat. Az anyagok kezelése és a 
munka során felhasznált mennyi-
ség mértéke a vonatkozó környe-
zetvédelmi irányelvek miatt komoly 
körültekintést igényel. A VEKOP-
2.1.7-15-2016-00306 pályázat-
nak köszönhetően az ecseri 
székhelyű V-Casting Kft. 
könnyűfémöntödében 77 664 
900 Ft összköltségű projekt 
valósul meg, melyhez 48 143 
440 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert. A beruhá-
zás eredményeként olyan új 
technológiát (minimálkenés) 
dolgoztak ki, melynek köszön-
hetően megújult az új redőny 

tokvég záró termékcsalád 
gyártása. A gyártószerszám 
működési ciklusa és a gyártás 
hatékonysága is javult: jelen-
tősen megnőtt az egységnyi idő 
alatt gyártott termék száma.
A korábbi gyártástechnológia 
során komoly hősokk érte a 
gyártószerszámot, így rövid 
idő alatt leamortizálódott, 
a minőségének gyors rom-
lása miatt sűrű cserére szo-
rult. A szerszám használata 
miatt keletkezett problémák 
folyamatosan lassították a 
gyártási folyamatot. A tech-
nológia felülvizsgálata és 
cseréje elengedhetetlenné 
vált a korszerű és minőségi 
munkavégzéshez.

A minimálkenés alapú tech-
nológia alkalmazása meg-
oldást jelentett a korábbi 
problémákra. A minimálkenés 
az acél szerszámon egy filmré-
teget képez annak érdekében, 
hogy az alumínium öntvény 
a szerszámból kivehető/elvá-
lasztható legyen. Az új, Tren-
nex alapanyagból felépülő olaj/
víz segítségével a gyártószer-
számban belsőleg megy végbe 
a lehűlés, így a korábbi külső 
hősokk nem okoz károkat. A 
hősokk kiiktatásával nő a szer-
szám élettartama is, mely ked-
vezőbb előállítási költséget idéz 
elő. Az új technológia környe-
zetbarát, hiszen a leválasztó 
anyag csekély mennyisége 

miatt jelentősen kevesebb 
kezelendő szennyvíz kelet-
kezik. Az öntés hatékonysága 
jelentősen növekedett, mert az 
öntési ciklusidőt 10-15%-kal 
csökkenteni tudták. A gyártási 
folyamat 21 napról 17 napra 
esett vissza. 
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