
emrég ismét házigazda 
szerepet vállaltak, rugó-

oktatásra hívtak szakembere-
ket. Jó házigazdához illően az 
előadás előtt telephelyükön ve-
zették végig az ország különbö-
ző részeiről érkezetteket.

Házigazda szerepében
Az A Takács Kft. törökbálinti te-
lephelyén (az M1-esről is látszik 
az épület) olyan laprugócent-
rumot hozott létre, ahol ígérik, 
minden, a rugózással kapcsola-
tos kérdést meg tudnak oldani. 
A raktárban helyben megtalál-
hatók a legkülönbözőbb rugók. 
A cég rugóadatbankot is mű-
ködtet, ami speciális előnyt je-
lent az ügyfeleknek. Az adat-
bank naprakész információkkal 
rendelkezik, egy rugóazonosí-
tás csak percek kérdése. A kis-
busztól kezdve a négytengelyes 
billencsig mindenféle járműhöz 
tudnak komplett laprugót vagy 
rugólapot szállítani. Honlapju-
kon az online rendelésre kat-
tintva megrendelhető a szüksé-
ges alkatrész, amelyért el lehet 
menni a törökbálinti központ-
ba, vagy futárszolgálattal az A 
Takács Kft. házhoz szállítja azt.
Folyamatosan fejlődnek, bő-
vülnek, ami a forgalmazott ter-
mékféleségekre és azokon be-
lüli gyártmányokra is vonatkoz-
nak. Tavaly szeptemberben to-
vább bővítették eddig sem kis 
raktárkészletüket – ügyfeleik 
még jobb és gyorsabb kiszol-
gálása érdekében. Több mint 
egy héten át naponta egy kami-
on érkezett Törökbálintra, ösz-
szesen 160 tonna áruval gazda-
godott a raktárkészlet. Ezzel a 
készletnöveléssel a törökbálinti 
raktár lett Közép-Európa legna-
gyobb rugóraktára. Több mint 
260 tonna rugó van már raktá-

ron, ami 1200 különböző cikk-
számot jelent. Egy jármű, főleg 
ha az haszonjármű nem állhat 
– vallják, és igyekeznek jelmon-
datuk, az „Értünk hozzá” szelle-
mében ügyfeleiket kiszolgálni.

Rugógyártás 133 éve
Hogy az ügyfelek is többet tud-
janak a rugókról, az A Takács Kft. 
Rugó Centrum és a Schomäcker 
Federnwerk szervezésében to-
vábbképzést szerveztek keres-
kedők és a szervizek számára. 
A német gyártótól Patrik Lange 
mutatta be a Schomäcker ru-
gógyárat, a különböző rugófaj-
tákat, a rugó beazonosításáról 
szükséges tudnivalókat, beszélt 
az esetleges rugómeghibáso-
dásokról, a tipikus gyártási és 
beépítési hibákról.
A gyár történetéről megtudhat-
ták a résztvevők, 1880-ban ala-
pították kocsirugógyártás cél-
jára. 1973-ban kezdődött a pa-
rabolikus rugók gyártása. 1984-
től szorosabbra fűződött a kap-
csolat a BPW-vel, amelynek 50 
százalékban beszállítói. Egyik 
közös fejlesztésük a súlyoptima-
lizált, 70 mm széles parabolikus 
rugó. 2002 óta a Mercedes-Benz 
egyik beszállítói, 2007 óta a Me-
ritor, 2010 óta az SAF-Holland 

gyáraknak szállít rugókat első 
beépítéshez. A gyár 1997-ben 
szerezte meg az ISO 9001 minő-
sítést, 2008-ban hajtották végre 
a cégtörténet legnagyobb be-
ruházását. A gyártásban fősze-
repet kap a robottechnika.

Made in Germany
2011-ben szabadalmat jelentet-
tek be, az indukciós tecnológi-
ával egyenletes hőmérsékleten 
történő parabolarugó-gyártás-
ra, amely eljárás a rugók minő-
ségjavításában jelentős lépés.
Az Észak-Németországban ta-
lálható gyár alapterülete 43 500, 
ebből fedett terület 13 500 m2, 
az évi kapacitása 24 000 tonna. 
A forgalom 2008-ban 55,6 mil-
lió euró volt, 2009-ben a felére 
esett vissza, 2011-ben és 2012-
ben már kezdte közelíteni a vál-
ság előtti időszakot a 45,6, illet-
ve 45,8 millió euróval. Az export 
igen jelentős, a forgalom közel 
felét (46 százalékot) az teszi ki.
A termelésből a parabolarugók 
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54, a parabola rugókarok 19, a 
trapézrugók szintén 19 száza-
lékkal részesednek, 8 százalé-
kot tesznek ki a tartozékok, csa-
varok, egyebek. A gyárban je-
lenleg 272-en dolgoznak. Ma-
napság az is fontos információ: 
a Schomäcker rugók mindegyi-
kére elmondható: Made in Ger-
many.
A járműrugó feladata a kezde-
tektől a menetkényelem, az uta-
zási komfort biztosítása, az áruk 
biztonságos célba juttatásában 
való közreműködés. Napjainkra 
bővült a feladatkör, a rugó köz-
lekedésbiztonsági elem, olyany-
nyira, hogy a műszaki vizsgák 
alkalmakor azokat is nézik.
A rugóktól elvárás, hogy az út-
test kemény lökéseit, ütéseit 
lágy rezgésekké alakítsák – ez a 
menetkényelem része, a menet-
biztonságé pedig, hogy a kere-
kek állandó érintkezését bizto-
sítsák az úttesttel, az erőátvitelt 
biztonságossá tegyék. Feladata 
továbbá a vízszintes és oldalirá-
nyú erők felvétele, gyorsításkor 
a tengelymozgások, fékezéskor 
a reakcióerők felvétele.
A Schomäcker cég minden 
egyes haszonjárműtípushoz 
gyárt rugókat, például DAF-hoz, 
az Ivecóhoz, az MAN-hez, a Mer-
cedes-Benzhez, a Renault-hoz, a 
Scaniához, a Volvóhoz. Közülük 
a Mercedes-Benz részére köz-
vetlen első beszállítóként. Ha-
sonló az igény a pótkocsigyár-
tók részéről is, a BPW-nek első 
beépítésre szállítanak, de ezen 
kívűl minden neves tengely-
gyártó szerepel a programban.
Az előadó különösen fontos-
nak tartotta megjegyezni: nem-
csak a járműgyárak kapnak ki-
váló minőségű rugókat, hanem 
olyan importőrök is, mint Ma-

Háttéripar

SCHOMÄCKER FEDERNWERK 
– RUGÓOKTATÁS
Közép-Európa legnagyobb rugóraktára az A Takács Kft. törökbálinti telephelyén

Az A Takács Kft. nevével, tevékenységével már többször is találkozhattak 
a magazin olvasói. Akik a szegedi kamionos találkozón ott voltak, akár rugóemelő versenyen 
is kipróbálhatták erejüket. Tavaly nyár elején járműtalálkozót szerveztek Törökbálinton 
a kis- és nagyhaszonjármű-kereskedések számára.

Patrik Lange mutatta be 
a Schomäcker rugógyárat, 
a különböző rugófajtákat

Trapézrugók
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gyarországon az A Takács Kft. 
Az ide szállított rugók minősé-
ge megegyezik az első beszere-
léshez szállított rugókéval!

Előnyök és hátrányok
Patrik Lange az egyes rugófaj-
ták előnyeiről és hátrányairól is 
beszélt. A trapézrugók előnye 
például az egyszerű gyártás, az 
alacsony darabköltség, az egy-
szerű javítás és erősítés, a kis 
hajlítófeszültség, ezáltal magas 
túlterhelhetőség. Hátránya vi-
szont a nagy önsúly, a rugóla-
pok közötti súrlódó erők miatt 
nagy a korrózióból eredő terhe-
lés, a rugóívelés hosszú távon 
változik, ez pedig magasság-
veszteséget okoz.
A parabolikus rugók előnye a 
trapézrugókkal szemben, hogy 
körülbelül 30 százalékkal köny-
nyebbek, kisebb a beépítési 
magasság, kisebb az érintkezé-
si felület, ezért a lapok között 
nincs korrózió, a kritikus helye-
ket vastagsággal ellensúlyozni 
lehet. A sok előny mellett azért 
akad hátrány is, többek között 
magasabbak a gyártási költsé-
gek, a gyártás során több hulla-
dék keletkezik.
Vannak egy- és többtagú rugók 
(utóbbiak a hátsó tengelyeknél 
használatosak), léteznek sze-
mes és szem nélküli rugók.

Rugókar-fogyókúra
Az előadó érdekes példát emlí-
tett a súlycsökkentésre. Tudjuk, 
a járműegységek fejlesztése 
során egyre nagyobb hangsúlyt 
kap a súly mérséklése. Minden 
kilogramm számít. A BPW lég-
rugókar nem is olyan rég 100 
mm széles volt, kétlapos, és kö-
rülbelül 52 kg-ot nyomott. 1988-
ban bevezették a 100 mm szé-
les egylapos légrugókart, ezzel 
azonnal 37 kg lett a súly (ennél 
még furatolt központosítót al-
kalmaztak és biztosítólemezt 
szereltek a rugó mechanikai sé-
rülése ellen). 1992-től a furatolt 
központosítót elhagyták (külön 
felrakható központosító lett he-
lyette), a biztosítólemezt külön 
kellett megrendelni. 2002-től át-
álltak az egylapos, 70 mm széles 
rugókar alkalmazására, és ezzel 
csak 28,5 kg súlyú lett az egy-
ség. 2007-től ismét változás tör-
tént, a szilentblokk belső átmé-

rője 30 mm lett, 2010-től pedig 
az univerzális 4 furatos légrugó-
karra állt rá a gyár – ezzel már 
24,5 kg-nál tartanak. Kérdés, hol 
a határ?!
A Schomäcker cég szakembere 
a rugóazonosítás rejtelmeibe is 
beavatta a hallgatóságot, a cikk-
számok egyes számjegyeit is el-
magyarázta a résztvevőknek.

Minőség mindenekfelett
Arra is választ kaptak a jelen-
lévők, miért érdemes Schomä-
cker rugókat használni. Számos 
érv is elhangzott, melyek közül 
az egyik a hatalmas 80 000 cikk-
ből álló választék. Az nem for-
dulhat elő, hogy nincs megfele-
lő. A raktárállomány 2000 ton-
nás, ami garantálja a rugalmas 
gyártáskiszolgálást.
Fontos az alapanyag kiválasztá-
sa: a Schomäcker mindig a leg-
jobb minőségű acélt használja. 
Ezek maximális tisztaságúak, 
jobb átedzhetőséggel rendel-
keznek, alacsonyabb szénki-
égéssel a felületen, jobb rugal-
massággal. Az alapanyagok ki-
zárólag első osztályúak, európai 
szállítóktól származnak, megfe-
lelnek az első beépítéshez szük-
séges feltételeknek (akár a Mer-
cedes-Benznél, akár a BPW-nél). 
Minőségbiztosításuknak meg-
felelően a gyártó acélműveket 
rendszeresen ellenőrzik. A mi-
nőség-ellenőrzés már a beszál-
lításnál kezdődik, ekkor történik 
méret, összetétel, öntési adag-
bizonylatok ellenőrzése.
Az eddig leírtakból is kitűnik, a 
fejlesztés folyamatos. Nagy lét-
számú mérnökcsapat foglalko-
zik a gyártás- és gyártmányfej-
lesztéssel, ez utóbbi során fi-
gyelembe veszik a vevővissza-
jelzéseket, továbbá a felmerülő 
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– akár egyedi – 
igényeket is.
A gyártás alatt 
is folyamatos a 
minőség-ellen-
őrzés – véges 
elemes mód-
szerekkel, röntgendifraktomé-
teres vizsgálattal és más egyéb 
tesztekkel.
Régen a rugót gázkemencében 
hevítették, amelynek hátránya, 
hogy a hőmérséklet jelentősen 
ingadozott. Az új szabadalmaz-
tatott eljárás szerint az acélt in-
dukció által a teljes keresztmet-
szetben hevítik, ezáltal az élet-
tartama 50 százalékkal megnő.
Szintén a jó minőség, a megnö-
velt élettartam garanciája a sö-
rétszórás, amelynek során 0,5 
mm átmérőjű fémgolyókkal ke-
zelik a felületet. A kis réseket 
ezek az apró kis golyócskák ki-
töltik, a művelet során jobb, tel-
jesen sima felület keletkezik.
A méréseket tekintve is más 
úton jár a Schomäcker. Sok 
gyártónál a rugót lehűtik, meg-
mérik, majd újra felhevítik. Ez 
azért nem előnyös, mert min-
den plusz felhevítésnél romlik 
a minőség. A Schomäcker egy 
„meleggel” gyártja rugóit.

Extra túlterhelés 
ellen nincs orvosság
A tesztelés külön vizsgálóállo-
máson történik, ahol szimulál-
ni lehet a különböző utak okoz-
ta gyenge, általános vagy erős 
mozgást. Ezzel a módszerrel 
többéves használatot lehetsé-
ges szimulálni.
A készre szerelést követően 
minden egyes rugót tesztelés 
céljából „megnyomnak”, leg-
alább 50 százalék túlterhelés-
sel, 10-20 százalékos túlterhe-
lés nem okozhat gondot. Sokan 
még ezt is kevésnek tartják, úgy 
gondolják, a rugóknak mindent 
bírniuk kell. Nos a Schomäcker 
rugógyár mérnökei is felkészül-
nek minden eshetőségre. Ezért 
minden rugót egyszer-egyszer 
addig terhelnek míg az el nem 

törik. Ez a vizsgálat kiterjed a 
túlterheléses törés minden vál-
tozatára. Így hatalmas adatbá-
zissal és tapasztalattal rendel-
keznek arra vonatkozóan hogy 
a rugótöréseket 99 százalékos 
pontossággal a töréskép és 
annak helye alapján elbírálják.
A legjobb terméknél is előfordul-
hat gond. Ha egy rugó meghibá-
sodik, bebizonyosodott, azt az 
esetek döntő többségében túl-
terhelés okozza, bár nincs telje-
sen kizárva – minden ellenőrzés 
ellenére – a gyártási hiba sem. 
Panasz esetén érdemes fényké-
pet küldeni az elrepedt, eltört 
rugóról a Schomäckert képviselő 
A Takács Kft.-nek. Ha ez nem tisz-
tázza az esetet, a lapot ki lehet 
küldeni a gyárnak. Lehet kérni 
pluszban kémiai analízist is, bár 
az 4-6 hétig is eltarthat, és ha ki-
derül, hogy a felhasználó hibá-
jából történt baj, az bizony 400 
eurójába kerül. (Ha gyártási hiba 
van, akkor a bevizsgálást termé-
szetesen a gyár fizeti.)
Az előadás kötetlen beszélge-
téssel zárult, amelyből kide-
rült, a biztonság és a kényelem 
szempontjából nagy figyel-
met érdemelnek a különböző 
rugók.

P. E.

A Schomäcker 
által használt 
alapanyagok 
európai szállítóktól 
származnak, első 
osztályúak

Parabolarugók Légrugótartó segédrugó
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