
   

Kedves Partnerünk! 

Június 28-án került megrendezésre a hazai gépészvilág 
legfontosabb szakmai eseménye: a Magyar Ipari Célgép Nagydíj 
2022. Büszkék vagyunk rá, hogy egy ilyen jelentősséggel bíró 
esemény kiemelt támogatói lehettünk, ezért egy összefoglalóval 
készültünk, melyben betekintést engedünk a legérdekesebb 

részletekbe. 
 

Az Év célgépe 2022 díjazottjai 

  

  

Az idei évben 61 célgépet neveztek az Év célgépe díjra, melyek 
közül hat kategóriában hirdettek nyertest. 

A 2022-es év célgép tervezője díjat Szakállas Tibor, a Ballontöltő 
gépsor tervezője nyerte. A közönségszavazás nyertese pedig a 
Somhegyi Béla és Somhegyi Krisztián által tervezett Járomköteg 

fordító célgép lett. 

A nyertesek pedig nem mástól, mint egyMitsubishi Electric MELFA 
robottólvehették át a trófeákat. 

Megnézem a további díjazottakat  

 

 

Itt tart a gyárautomatizálás ma Magyarországon a 
Mitsubishi Electric szemével 

  

Itt tart a gyárautomatizálás ma Magyarországon a Mitsubishi 

Electric szemével 

Az iparági trendekről és lehetőségekről jelent meg cikkünk a 

Gépipar – II. Magyar Ipari Célgép Nagydíj 2022 különszámában. 

Balán Péterrel, cégünk branch menedzserével készült interjúból 
többek között az is kiderül, hogy 

🔸melyek a leginkább automatizált iparágak, 

🔸milyen fejlődési lehetőségek vannak a magyar piacon, illetve 

hogy 

🔸mi volt Péter kedvenc automatizálási projektje az elmúlt évekből 

Elolvasom az interjút 

 

 

Érdekes előadások a szakma találkozóján - Ilyen volt a 
Gépész Szalon 

https://xynj2.mjt.lu/lnk/AVwAACo6OVcAAABFwQoAACOW2RIAAAABASwAAXl4ABg4iQBi1-E1f2JpXRfwQGqmPdTY_hF9CAAXkIY/3/V7PIOEaM-kBfGX73XUleqg/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2VwZWR2YW5ob3p6YS5odS9zYWp0b2luZm9ybWFjaW8vZXplay1sZXR0ZWstYXotZXYtY2VsZ2VwZWktMjAyMi1iZW4vP2ZiY2xpZD1Jd0FSMDlWM2JsVkpjbHNOaDhMTTNfUlprT2FyV09JQmdqdFg4bWpOaUtNMXNLS3hLYjRhcEVCRTJOUWtZ
https://xynj2.mjt.lu/lnk/AVwAACo6OVcAAABFwQoAACOW2RIAAAABASwAAXl4ABg4iQBi1-E1f2JpXRfwQGqmPdTY_hF9CAAXkIY/5/32dv-kr20xx_Tf-ieAN33Q/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2VwZWR2YW5ob3p6YS5odS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wNi9HVEUyMi1JSS1uYWd5ZGlqLWt1bG9uc3phbS1ueW9tZGFpLnBkZg
https://xynj2.mjt.lu/lnk/AVwAACo6OVcAAABFwQoAACOW2RIAAAABASwAAXl4ABg4iQBi1-E1f2JpXRfwQGqmPdTY_hF9CAAXkIY/1/zVEAgLtyH7wCPbQKL8H1bA/aHR0cHM6Ly9odS5taXRzdWJpc2hpZWxlY3RyaWMuY29tL2ZhL2h1X2h1
https://xynj2.mjt.lu/lnk/AVwAACo6OVcAAABFwQoAACOW2RIAAAABASwAAXl4ABg4iQBi1-E1f2JpXRfwQGqmPdTY_hF9CAAXkIY/2/6aeeaQrnGaj6ypcNAru9Vg/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2VwZWR2YW5ob3p6YS5odS9zYWp0b2luZm9ybWFjaW8vZXplay1sZXR0ZWstYXotZXYtY2VsZ2VwZWktMjAyMi1iZW4vP2ZiY2xpZD1Jd0FSMDlWM2JsVkpjbHNOaDhMTTNfUlprT2FyV09JQmdqdFg4bWpOaUtNMXNLS3hLYjRhcEVCRTJOUWtZ
https://xynj2.mjt.lu/lnk/AVwAACo6OVcAAABFwQoAACOW2RIAAAABASwAAXl4ABg4iQBi1-E1f2JpXRfwQGqmPdTY_hF9CAAXkIY/4/tP1-jQArodoDSCxxsIhuHw/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2VwZWR2YW5ob3p6YS5odS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wNi9HVEUyMi1JSS1uYWd5ZGlqLWt1bG9uc3phbS1ueW9tZGFpLnBkZg


Ez a nap nem csak az eredményekről szól, hanem a 
szakmabelieket is összehozza. A teltházas rendezvényen a kötetlen 
beszélgetések mellett az egymást követő izgalmas szakmai 
előadásokból is sokat tanulhattak egymástól a résztvevők. 

A témák között megjelent a digitalizáció, külpiaci helyzet, a gépipari 
közösség, és Mitsubishi IoT megoldások címmel, Hajas Tamás, 
vállalatunk üzletfejlesztési menedzserének előadását is 

megtekinthették az érdeklődők. 
  

  

Kövesd a rendezvény Facebook oldalát  

 

 

Csatlakozz a ME Academy programhoz 

  

A videós oktató anyagokon és az e-Learning online tanfolyamokon 
túl a budaörsi központunkban személyes képzéseket is szervezünk. 
Az így átadott tudás lehetőséget ad a résztvevőknek termékeink és 
rendszereink valamennyi funkciójának hasznosítására, ezzel 

fokozva a termelés hatékonyságát és biztonságát. 

Standard és személyre szabott képzéseket kínálunk egyetemi 
hallgatóknak, rendszerintegrátoroknak, OEM-eknek és 
végfelhasználóknak egyaránt. 

Megnézem a hamarosan induló képzéseket 

 

 

Esemény a közép- és kelet-európai régióból 
 

Fuss a Mitsubishi Electric-el Szerbiában 

  

Szeretnénk meghívni egy egyedülálló eseményre, melyet a 

Mitsubishi Electric támogat. 

🏃♂️🏃♀️ Az esemény azoknak szól, akik sportosan aktívak, 
szenvedélyesen szeretik a maratont és az aktív időtöltést, valamint 
azoknak, akik értékelik a természetet és az egyedülálló helyek 
felfedezését. Futás Szerbia festői szőlőskertjei között, Európa és a 
világ minden tájáról érkező futókkal közösen és találkozási 
lehetőség borászokkal, akik megismertetik a résztvevőket a régió 

borászati hagyományaival. 

  

További információk az eseményről és a 

szállásról: Branko.Radenkovic@mpl.mee.com 

https://xynj2.mjt.lu/lnk/AVwAACo6OVcAAABFwQoAACOW2RIAAAABASwAAXl4ABg4iQBi1-E1f2JpXRfwQGqmPdTY_hF9CAAXkIY/7/qcyf6eELeUfzUCujefU_OA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2dlcGVkdmFuaG96emE
https://xynj2.mjt.lu/lnk/AVwAACo6OVcAAABFwQoAACOW2RIAAAABASwAAXl4ABg4iQBi1-E1f2JpXRfwQGqmPdTY_hF9CAAXkIY/9/TsnM1MjFHZWi4L4SFAAYaQ/aHR0cHM6Ly9odS5taXRzdWJpc2hpZWxlY3RyaWMuY29tL2ZhL3RyYWluaW5nLWNhbGVuZGFy
mailto:Branko.Radenkovic@mpl.mee.com
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https://xynj2.mjt.lu/lnk/AVwAACo6OVcAAABFwQoAACOW2RIAAAABASwAAXl4ABg4iQBi1-E1f2JpXRfwQGqmPdTY_hF9CAAXkIY/10/698IvjUpo1WXE5t9igee1Q/aHR0cHM6Ly92aW5za2F0cmthLnJzL2VuLw


Szeretnél indulni a versenyen? Regisztrálj!  

 

 

Szeretnél többet megtudni megoldásainkról? 

  

Lépj kapcsolatba velünk  

 

Tekintsd meg weboldalunkat, és kövess minket a közösségi oldalakon 

  

  

  

  

  

 

 

Mitsubishi Electric Europe B.V. Magyarországi Fióktelep 

2040 Budaörs, Szabadság út 117 

Tel.: +36 70 3322 372 

  

hu.mitsubishielectric.com/fa 
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