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A Jaguar XJ – elődeihez hasonlóan – 
karcsú luxusjármű. Amikor a legendás 
autógyártónak segítségre volt szüksége 
egy összetett tetőmegoldás kidolgozá-
sához, jól bevált üzleti partneréhez,  
a Sapához fordult.

„Az alumínium használata révén 
megtakarított erőforrások jelentősen 
meghaladják a gyártásához szük-
séges erőforrásokat” – jelentette ki 
Patrick de Schrynmakers, az Európai 
Alumíniumszövetség főtitkára egy 
interjúban.

A Mountain Top egy olyan gyár, amely 
akkor is sikeresen talál megoldást az 
ügyfelek számára, amikor a verseny-
társai már kudarcot vallottak. A sajtoló 
vállalat egyéb termékek mellett kémre-
pülőgépekhez gyárt alkatrészeket.

Az elmúlt években különösen nagy 
számú autótulajdonosnak akadtak prob-
lémái az AC kondenzátorokban észlelt 
rozsdásodással. A Sapa által végzett 
felmérés szerint ennek oka leginkább 
az autómosókban rejlik.

Szeretné, ha hűtőszekrény lenne 
golfkocsijában? Akkor ajánljuk figyelmébe 
a Garia nevű felső kategóriás golfkocsit,  
a Sapa alumíniumkeretével.Sapa.

Mi alakítjuk a jövőt

ASapának sikerült megfordítania a 2008-ban és 
2009 első felében tapasztalt negatív folyamatot.

A pénzügyi válság és a világgazdaság csökke-
nése jelentős visszaesést okozott az alumíniumprofil-
volumenben. A Sapa jelentős erőfeszítéseket tett e volu-
mencsökkenés ellensúlyozása érdekében; ezt mutatja az 
a tény is, hogy az alkalmazottak száma 1100 fővel csök-
kent. Ugyanakkor 2008 óta 200 új munkatársat vettünk 
fel az értékesítés, az ügyfélszolgálat és a termékfejlesztés 
területére, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy a Sapa 
folyamatos sikerének kulcsa az ügyfeleinkkel folytatott 
együttműködés fejlesztése és erősítése. E lépéseknek 
köszönhetően a Sapa most kedvező helyzetben van a 
piaci fellendülés kiaknázása szempontjából, amelyről 
tudjuk, hogy el fog érkezni – még akkor is, ha egyelőre 
várat magára.

Annak érdekében, hogy valódi globális szereplővé 
váljon, a Sapa célja erősebb pozíció kiépítése Ázsiában. 
A Sapa Heat Transfer sanghaji vállalatánál hozzávetőle-
gesen 50 millió eurót fektettek a jelenlegi kapacitás közel 
megduplázásába, amely a gyártás számára 2010-ben 
lesz elérhető. Ezen kívül további bővítések is napirenden 
vannak Ázsiában. 

Várakozással tekintünk a jelenlegi és új ügyfeleinkkel 
folytatandó szorosabb és kölcsönösen előnyös együtt-
működés elé 2010-ben.
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A Sapa egy nemzetközi ipari 
vállalatcsoport, amely hozzáadott 
értéket képviselő alumíniumpro-
filok, profil alapú alkotóelemek 
és rendszerek, illetve alumíni-
umból készült hőcserélő elemek 
kifejlesztésével, gyártásával és 
értékesítésével foglalkozik. A 
Sapa éves értékesítési bevétele 
kb. 25,1 milliárd svéd korona, és 
az Európa több pontján, valamint 
az Észak-Amerikában, Közép-
Amerikában és Kínában lévő 
vállalati egységeiben mintegy  
13 000 alkalmazottat foglalkoztat. 
A Shape a Sapa vállalatcso-
port ügyfélmagazinja, amely 
évente kétszer jelenik meg 
tizennégy nyelven. A Shape a 
www.sapagroup.com webhelyen 
is elérhető
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Szerkesztők: Carl Hjelm
Grafikai tervező: Markus Koba
Kiadás: OTW Publishing
Nyomdai munkálatok: Strokirk-
Landströms, Lidköping
Címváltozás: Az ügyfelek a 
Sapa vállalatot képviselő kap-
csolattartó személlyel, az alkal-
mazottak a fizetési részleggel, 
illetve egyéb személyek a  
kommunikációs részleggel a 
+46 (0) 8 459 59 00 telefon-
számon vehetik fel a kapcsolatot.
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Jövőnk 
alakítása

Bjørn Wiggen, 
elnök-vezérigazgató



# 1 2010 SHAPE •  3   

A HAJÓK, MELYEKET az Egyesült 
Államok hadserege és ten-
gerészete egyaránt használni 
fog, Joint High Speed Vessels 
(jhsv) néven ismertek. Ezek a 
járművek gyorsak – 35 csomó 
teljes terhelés mellett – és sekély 
vízben is használhatók.

Ezt a típusú hajót csapatok 
és ellátmány különféle kríziszó-
nákba való szállítására, illetve 
humanitárius segély biztosításá-
ra tervezték.

Az elkövetkező öT év során összesen tíz ilyen járművet 
fognak megépíteni, azután pedig az Austal vállalat-
nak még két további járműre van opciója.

„Ez bizonyíték arra, hogy sikeres volt az ügyféllel 
való szoros együttműködésünk, hogy megfelelünk 
a szigorú követelményeiknek, valamint birtokában 
vagyunk a szükséges átfogó technikai tudásnak és 
tapasztalatnak” – állítja Chris Moyle, a Sapa Mass 
Transportation tengerészeti üzletágának igazgatója.

A sapa hozzájárulása a struk-
turális profilok, a fedélzetek 
Friction Stir Welded (fsw) 
panelei, az oldalsó burkolóle-
mezek, a vízhatlan válaszfalak 
és belső falak biztosításában 
nyilvánul meg.

Vízi járművek nagy számban 
való gyártása esetén a gyár-
tásnak kötelezően az Egyesült 
Államokban kell történnie. 
A Sapa az Indiana állambeli 

Connersville-ben újonnan megvásárolt gyárában 
fogja legyártani az alkatrészeket.

„A gyár minden elképzelésünket felülmúlta. 
Messzemenően elégedett vagyok az ottani művele-
tekkel” – nyilatkozza Chris Moyle.

„A következő öt év ígéretesnek tűnik, és ezt követően 
is látok jó lehetőségeket” – foglalja össze Chris 
Moyle. 
 SZÖVEG THOMAS ÖSTBERG

Az Austal Ships vállalattal kiépített partnerkapcsolata egy új nagy megrendelést 
hozott a Sapa Mass Transportation vállalatnak. A gyors amerikai katonai 
hajóhoz való alkatrészek szállítását magába foglaló szerződés hajónként több 
millió dollár értékű.

CSÚCSMINÕSÉG

A Friction Stir Welding (FSW) eljárás során 
egy forgó szerszámot nyomnak a hegesz-
tendő fémhez, és végighúzzák az illesztés 
vonalán. A keletkező súrlódás gyorsan fel-
melegíti a fémet, ám az ömlesztőhegesztési 
módokkal ellentétben a hőmérséklet nem 
emelkedik az olvadáspont fölé. A szer-
számra gyakorolt nyomás a fém súlyos 
mechanikai torzulását okozza, az erővel 
összepréselt felületek pedig porozitás- 
és zárványmentes illesztéssel lesznek 
összehegesztve. Az ömlesztőhegesztéssel 
összevetve az eljárás előnyei a nagyobb 
erősség, a homogénebb illesztés, vala-
mint kevesebb olyan torzulás, amelyért 
az olvasztott fémek lehűlésekor keletkező 
kontrakció felelős.

A Sapa hozzájárulása a strukturális 
profilok, a fedélzetek Friction Stir Welded 
(FSW) panelei, az oldalsó burkolólemezek, 
a vízhatlan válaszfalak és belső falak bizto-
sításában nyilvánul meg.

Tudnivalók a Friction Stir Welding 
(FSW) eljárásról

Teljes sebességgel előre az
új nagy sebességű vízi jármű felé

Egy teljes rakománnyal megrakott Joint High 
Speed Vessel (JHVS) hajó sebessége kb. 
35 csomó.
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DeSIGN

ÉLMÉNYDÚS 
JAGUAR
Amikor a Jaguar a nemrég bemutatott XJ modelljének 
tervezésénél tartott, régi együttműködő partneréhez, 
a Sapa vállalathoz fordult segítségért egy komplex 
tetőkialakítás megoldásához. 

A legendás gépjármű-gyártó, a Jaguar leg-
újabb autója elődeihez hasonlóan kifino-
mult és fényűző. Az új xj modell funkciói 

közé tartoznak például a következők: színes hd 
érintőképernyő integrált navigációs rendszerrel, 
belső hangulatvilágítás, virtuális eszközök és 
kulcs nélküli indító.

Az autó belső kialakításának hivatalos leírása a 

következő: „Kesudió ülések trüffel műszerfallal.” 
Ez annyira jól hangzik, hogy az ember leg-

szívesebben máris felfalná. És ne feledkezzünk 
meg az elektromos működtetésű napellenzővel 
ellátott, panorámás napfénytetőről sem.

A tető AlÁtÁMASztÁSÁHOz használt karosszé-
ria-felsőöv a Sapa által kifejezetten a Jaguar 

részére kifejlesztett megoldással, 
hidroformázásos sajtolással készült. 
A karosszéria-felsőöv nagy szilárdságú, 
vízedzéssel gyártott 6082 ötvözetből 
készült, és noha volt már régebben példa 
ezen ötvözet szerkezeti alkalmazásokban 
való felhasználására, most először használták 
hidroformázással.
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ÉLMÉNYDÚS 
JAGUAR

›
A Jaguar modellek híresek elegáns, 
sportos vonalvezetésükről, a vadiúj XJ 
pedig könnyed, modern stílusával az 
eddigi legmerészebb kifejezése Ian 
Callum dizájn igazgató elképzeléseiről 
a 21. század Jaguar modelljeire vonat-
kozóan.
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A karosszéria-felsőöv hidroformázással törté-
nő kialakításával a Sapa nagy mérettoleranciával 
rendelkező, komplex sajtolt formát tudott 
létrehozni, ami rendkívül fontos, tekintve az 
xj panorámás napfénytetejének kialakítását és 
méretét.

„Olyan megoldásra volt szükségünk, melynek 
segítségével ez az autó meg tud felelni a világon 
létező összes biztonsági követelménynek, tehát 
jól kell teljesítenie oldalirányú ütközés, felboru-
lás és a tető bezúzása esetén is. Nagy szilárdság-
ra, ugyanakkor erre az elegáns, karcsú kialakí-
tásra is szükségünk volt” – állítja Mark White, a 
Jaguar és a Land Rover karosszéria-tervezésének 
vezető műszaki specialistája. 

WHIte ÉS CSAPAtA olyan autót álmodott meg, 
amely belülről könnyednek és tágasnak tűnik, 
kívülről nézve pedig kifinomult és elegáns kiala-
kítású, melynek kivitelezéséhez egy kisméretű, 
ám masszív karosszéria-felsőövre volt szükség.

A hidroformázási eljárásnak köszönhetően a 
profil keresztmetszete rendkívül pontos érték-
tűréseknek felel meg. A vonatkoztatási furatok 
a maximális mértani pontosság érdekében a 

sajtoló kialakításával egyazon időpillanatban, 
hidraulikus eljárással készülnek. Ezeket a 
vonatkoztatási furatokat az automata furatké-
szítési eljárás során használják annak biztosí-
tásához, hogy az összes alkatrész a megfelelő 
alakú legyen, és így az elülső és a hátsó panelek 
tökéletesen illeszkedjenek a végső összeszerelés 
során.

SvÉDORSzÁGBAN ÉS Az eGYeSÜlt Királyságban dol-
gozó Sapa specialistákat kértek fel a kialakítással 
kapcsolatos kihívások leküzdésére. 

„Nagy körültekintést igénylő feladat volt a 
csapat számára annak biztosítása, hogy a felsőöv, a 
panelek és az összeszerelési eljárás összehangolása 
a Jaguar kívánalmainak megfelelő összeszerelést 
eredményezzen” – nyilatkozza Barnaby Struthers, 
a Sapa Automotive értékesítési területi menedzse-
re. „Svédországban a felsőöv mértani pontossá-
gának biztosítása jelentett kihívást, tekintve az 
ötvözet tulajdonságait, az Egyesült Királyságban 
pedig a legfőbb kihívást a lehető legponto-
sabb sajtolt alumíniumpanelek legmasszívabb 
rögzítőszerelvényekkel és eljárásokkal való biztosí-
tása volt a legtökéletesebb végső összeszereléshez.” 

A Sapa egy ragasztóanyag-szállítóval műkö-
dött együtt egy új, kétkomponensű strukturális 
epoxigyanta kifejlesztéséhez. A Sapa, amely 
régebben már számos alumíniumprofilt és meg-
oldást biztosított a Jaguar számára, közel két 
évet dolgozott a projekten. Az előző autókhoz 
hasonlóan, az új xj karosszériája is alumínium-
ból készült. Ennek következtében a jármű köny-
nyebb, így sokkal jobb a vezetési teljesítmény 
és a kezelhetőség, ráadásul mindehhez alacso-
nyabb károsanyag-kibocsátás is társul.

„A SAPA vÁllAlAttAl való együttműködés előnye 
a Sapa rendkívül proaktív hozzáállása olyan 
technológiai megoldások kifejlesztésére való 
törekvéshez, melyeknek köszönhetően a termé-
keink ténylegesen működhetnek” – állítja Mark 
White.

„A Sapa vállalat másik előnye, hogy nagyon 
odafigyelnek az ügyfélorientált alkatrészek gyártá-
sára, így ha rendkívüli pontosságot kérünk vagy új 
eljárásra van szükségünk, a Sapa nagyon proaktív 
az általunk kigondolt új dizájnok életre keltéséhez 
szükséges megoldások kifejlesztésében.” 

Struthers kiemeli, hogy manapság a kifino-

DeSIGN



„A Sapa vállalattal való együttműködés 
előnye a Sapa rendkívül proaktív hozzáál-
lása olyan technológiai megoldások kifej-
lesztésére való törekvéshez, melyeknek 
köszönhetően a termékeink ténylegesen 
működhetnek.”

MARK WHITE, VEZETŐ MŰSZAKI SPECIALISTA
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mult külső, tágas belső és maximális láthatóság 
az autógyártók többsége által globális szinten 
legjobban keresett tulajdonság. Ugyanakkor 
az egyre szigorúbb biztonsági követelmények 
dizájn szempontjából óriási kihívássá változtat-
ták ezeket a kompakt karosszéria-szerkezeteket.

„A JAGUAR XJ modellnél alkalmazott megoldás a Sapa 
által sajtolt, erős, az összes biztonsági követelmény-
nek megfelelő felsőöv használata a stíluskövetel-
mények miatt elég kicsire csökkent helyen. Végül 
csak a hidroformázási eljárás használatával sikerült 
létrehoznunk azt a bonyolult alakzatot, amely 
teljes hosszában pontosan illeszkedett az autók 
karosszériájának oldalához” – állítja. 

Úgy tűnik, hogy a Jaguar xj esetében történt 
együttműködés izgalmas, új fejlődési irányt 
lobbantott lángra a gépjárműgyártásban. White 
szavait idézve: „Szerintünk a hidroformázási és 
sajtolásos eljárások életbevágóan fontos szerepet 
kapnak majd a jövő könnyű járműveinek gyár-
tásában.”

SZÖVEG CARi SiMMONS 

A minden tekintetben új XJ bátor, friss lelkü-
letet hoz az autóiparba. Könnyed, sportos és 
kifinomult, a szembeötlő dizájn, lélegzetelállító 
teljesítmény és kompromisszumot nem ismerő 
mérnöki munka ellenállhatatlan kombinációja.

A tető alátámasztásához 
használt karosszéria-felsőöv a 
Sapa által kifejezetten a Jaguar 
részére kifejlesztett megoldás-
sal, hidroformázásos sajtolás-
sal készült. 

A vadiúj XJ a Jaguar alumínium-karosszéria technológiájával 
készült, melyet az űrtechnológia ihletett, és melynek köszönhe-
tően az XJ legalább 150 kg-al könnyebb versenytársainál.
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Az Antilla India privát szektorának legnagyobb vállalata, 
a Reliance Industries elnöke és ügyvezető igazgatója, 
Mukesh Ambani magánlakhelye.

Ez a lakóház attól igazán különleges, hogy sem a tervezést, 
sem a felhasznált anyagokat tekintve nincs benne két egyforma 
szint. Hatemeletnyi parkolóterület után az Antilla lakóövezete 
egy kilenc lifttel felszerelt hallból nyílik, ahonnan egyébként 
számos raktárhelyiség és szalon érhető el. A lefelé vezető, ezüs-
tözött korlátokkal díszített kettős lépcsősoron egy hatalmas 
bálterembe jutunk, melynek teljes mennyezetét kristálycsillá-
rok borítják. A bálteremben elektronikusan nyitható, műkin-
csek kiállítására alkalmas bemutatóállvány található, valamint 
lcd kijelzők és beépített hangszórók sorozata, illetve a szóra-
koztatáshoz alkalmas színpadok teszik teljessé a felszereltséget. 
A hallból belső/külső bár, zöld szobák és pihenőszobák nyílnak, 
valamint hozzáférést biztosít a közeli „kísérőszemélyzeti szo-
bához”, amely a biztonsági őrök és az asszisztensek pihenését 
szolgálja.

Globális építészeivel és tanácsadóival konzultálva Ambani 
a Sapa Building System vállalatot választotta a rezidencia 180 
dupla ajtajának legyártására.
„Ez az első indiai projekt a Sapa Building System csapata 
számára. Az Indiában rejlő potenciál óriási. Az egymilliárd 

embert számláló indiai piac a világ második legnagyobb, 
és mint ilyen, kiemelten fontos piaca” – állítja Bernard de 
Bruyckere, a Sapa Building System International üzleti 
fejlesztési igazgatója.

SZÖVEG CARL HjELM

Hatemeletes garázs, függőkertek a felső 
szintektől az alsókig, teljes felszereltségű 
mozi és négyemeletnyi belső és külső 
kert. Mindez csupán néhány a Mukesh 
Ambani üzletember számára az indiai 
Mumbai belvárosában épülő 27 emeletes 
felhőkarcoló-lakóház, az Antilla funkcióiból.

ANTILLA 
– a 27 emeletes otthon



Fókuszban a rugalmasság és a jó ellátás
A brit gyártó, az Anetic Aid a járóbeteg ellátásra szakosodott intézmé-
nyeket szem előtt tartva fejlesztette ki a QA4 mobil többcélú műtőasztalt. 

Ez egy könnyű, rugalmas és könnyen használható megoldás, amely szállító-
ágyként, posztoperatív szállítóeszközként, illetve vizsgáló- és műtőasztalként 
egyaránt jól kihasználható. Könnyen felszerelhető a különféle speciális orvosi 
alkalmazásokhoz szükséges eszközökkel.

Mivel az Anetic Aid vállalat tervezői 125 kg-ban maximalizálták a mobil esz-
köz súlyát (160 kg az elektromos verziónál), a Sapa UK által szállított sajtolt 

alumínium tökéletes anyagválasztásnak bizonyult. A könnyű, ugyan-
akkor rendkívül masszív anyag, az alumínium felhasználásának 

előnyei lehetővé tették, hogy a mobil eszköz megfeleljen az 
előírt súlyhatárnak, ami az egyik legfontosabb dizájn 

kitétel volt.

A Canam Group által kifejlesztett, köny-
nyű súlyú, L-alakú alumínium lelátókat a 

már meglévő stadionok lelátóinak függőle-
ges bővítésének gyors és költséghatékony 
megoldására tervezték. A kanadai Canam 
Group egyik részlege, a Structal-Heavy 
Steel Construction dobja piacra ezt a 
konstrukciót, melyre függőben van a nemzetközi szabadalom jóváhagyása. 
Ezeket az alumínium lelátókat új stadionok építéséhez is felhasználják.

Mivel a lelátók beton vagy acél helyett sajtolt alumíniumból készülnek, sok-
kal rövidebb a leszállítási idő. Az alumínium sajtolása a connersville-i Sapa 
Extrusions Inc. vállalatnál történik, majd ezt követően az alumíniumot a Canam 
Group vállalathoz szállítják, Quebec tartományba. A gyárilag összeszerelt lelá-
tókat különféle méretben, beszerelésre kész állapotban szállítják.

Ezen megoldást alkalmazva a Quebec Cityben lévő Laval University test-
nevelési és sportcsarnoka ülőkapacitásának növelésére, a Structal-Heavy 
Steel Construction vállalat kevesebb, mint 15 hét alatt épített fel egy új, 2100 
férőhelyes nagy lelátót.

>
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RÖVIDHÍReK

Az Anemo csapat – a hollandiai Delftben található 
INHolland College aeronautikai technológia tanszékének 

két tanára és nyolc első évfolyamos hallgatója – szembené-
zett a kihívással: bizonyítani fogják, hogy képesek olyan, szél-
energiával hajtott autót építeni, amely könnyedén halad széllel 
szemben is. És sikerrel jártak!

Az autót már több hollandiai helyszínen is bemutatták, sőt, 
még az ENSZ COP 15 klímacsúcsához kapcsolódó rendez-
vényen, az EcoExperience keretében is szerepelt. Emellett 
szeptember végén részt vettek a szélenergiával hajtott jármű-
vek Dániában megrendezett versenyén.

A jármű egy függőleges turbinával van felszerelve, amely 
bármely irányból képes befogni a szelet, és mechanikus 
energiát közvetíteni a kerekek felé. A projektet a hollandiai 
Hoogezandban székelő Sapa Aluminium BV szponzorálta, 
és olyan strukturális csöveket szállított a csapatnak, melyek 
felhasználásával 90 kg alatt lehetett tartani az Anemo autó 
súlyát, így ez lett a Dániában, a stauningi repülőtéren megren-
dezett WindTurbineRace 2009 verseny legkönnyebb autója. 
Ha többet szeretne megtudni a csapatról és az új autójukról, 
látogasson el a következő weboldalra: www.teamanemo.nl.

>

Alumínium, a 
lelátók sztárja

Széllel szemben

Egy kis csomag, tele energiával
Mindannyian hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy lemerült laptopjaink vagy mobiltele-
fonjaink akkumulátorainak feltöltéséhez adaptereket csatlakoztassunk a hálózati 

aljzatba, ám mi történik akkor, ha nincs hálózati aljzat a közelünkben? Rengeteg ötlet 
volt ennek megoldására, ám eddig nagyon kevés járt sikerrel. 

A MyFC vállalat megpróbál ezen változtatni a FuelCellSticker™ technológiával.  
A vállalat olyan üzemanyagcellás töltőt fejlesztett ki, amely kis mérete ellenére több-
ször is képes feltölteni a lemerült akkumulátorokat.

Hamarosan piacra dobják az első kereskedelmi terméket. A Sapa szállítja az üzem-
anyagcella befogadására alkalmas alumíniumkeretet, amely elvezeti a cellában lévő hidrogén 
és a levegőben lévő oxigén kölcsönhatásakor keletkező elektromosság által fejlesztett hőt.

>



10  SHAPE • # 1 2010

A83 Electrical Multiple Unit (emu) vona-
tokra vonatkozó megrendelés a Deutsche 
Bahn Regio ag vállalattól érkezett, és az 

Alstom fogja megépíteni a kocsiszekrényeket. A 
Sapa Svédországban, Finspång városában lévő 
gyára szállítja majd a strukturális profilokat és a 
fsw-eljárással készült paneleket a padlóhoz és a 
falakhoz. A szerződés további 83 vonat gyártására 
vonatkozó opciót is tartalmaz.

A VONATOK TERVEZÉSE a stuttgarti vasúti hivatallal 
való szoros együttműködés keretében történt. 
Mindegyik négy kocsival rendelkezik, vonaton-
ként akár 494 utas befogadására alkalmas, és hat 

vonalat fog ellátni Stuttgartban és a környékén, 
napi közel 330 000 utast szállítva.

A megrendelés környezetvédelmi szempontból 
nagyon pozitív. A tömegközlekedés mindenkép-
pen zöld alternatíva, mint ahogyan a dízelolaj 
helyett az elektromosság használata is az. Emellett 
a vonatok számos különféle fedélzeti környe-
zetvédelmi technológiával rendelkeznek. A 
regeneratív fékezés a fékezésből származó energiát 
visszajuttatja a vonat elektromos rendszerébe. A 
régebbi típusú vonatokkal összevetve ez 40%-kal 
csökkenti az energiafogyasztást. A transzformá-
toroknál és invertereknél keletkező hulladékhő 
szintén a vonat fűtését szolgálja, így környezetvé-

delmi szempontból és a pénzügyi megtakarításo-
kat illetően további előnyöket nyújt.
 

A SAPA ÉS AZ ALSTOM 1996 óta dolgozik együtt, az 
Alstom ugyanis akkoriban keresett új szállítókat.  
A vállalat választásában központi szerepet játszot-
tak a Sapa fsw-eljárással, valamint a technológia a 
vonatok oldalsó paneljeinek hosszanti hegesztésére 
történő alkalmazási módjaival kapcsolatos ötletei. 
Ezek az ötletek tökéletesen megfeleltek az Alstom 
új gyártási technológia bevezetésére vonatkozó 
ambíciójának. Ma, közel 15 év elteltével, a két 
vállalat hosszú távú partnerkapcsolat keretében 
működik együtt, melyhez a Sapa kiemelt szaktu-
dással és tervezési erőforrásokkal járul hozzá, lehe-
tővé téve az új megoldások közös kifejlesztését.

A 452 millió euró összértékű megrendelésből 
az Alstom részesedése 112 millió euró. A gyártás 
2009. decemberében kezdődött, a vonatok pedig 
2012. február és december között kerülnek leszál-
lításra.

SZÖVEG HENRiK EMiLSON

Amikor a Sapa Mass Transportation és az Alstom Transportation 
vállalat egyesíti erőit az EMU vonatokkal kapcsolatos új megrendelés 
elnyeréséhez, nem csupán a környezetvédelmi profiljuk 
megerősítése a cél. Ez egy újabb projekt, melynek keretében a 
partnerekként már régóta együttműködő két vállalat összedolgozik.

SÍNEN VAGYUNK AZ 
EGÉSZSÉGESEBB KÖRNYEZETÉRT



A
z 1981-ben megalapított 
Európai Alumínium 
Szövetség (eaa) Európa 
alumíniumiparát képviseli. 
Patrick de Schrynmakers 
2000 óta a szervezet főtit-
kára. Ami az alumínium 
felhasználásának kör-

nyezetvédelmi aspektusát illeti, Patrick de 
Schrynmaker meggyőződése egyértelmű.

„Legyen szó az éghajlatról, a környezetről, 
az energiáról vagy társadalmunk jólétéről, az 
általános kihívást mindenképpen az erőforrás-
ok megőrzése jelenti. És bizony az a helyzet, 
hogy az alumínium, mint anyag, többfélekép-
pen és igen nagy mértékben hozzá tud járulni 
az erőforrások megőrzéséhez” – állítja.

Az alumínium a földkéreg harmadik legbő-
vebben rendelkezésre álló anyaga, így a bauxit-
bányászat nem csupán kisméretű, legfeljebb évi 
30 négyzetkilométernyi terület felhasználását 
igényli, hanem lehetővé teszi a bányászatot 
követő teljes rehabilitációt, a lehető legnagyobb 
mértékben megőrizve a helyi természeti és 
mezőgazdasági erőforrásokat.

Ezt követően a különféle alkalmazásokban 
való felhasználás által az alumínium a termék 
élettartama során jelentősen csökkenti több 
más erőforrás felhasználásának szükségességét:

E A könnyű alumíniumból készült autók és 
teherautók növelik az útbiztonságot és a gyalo-
gosok biztonságát az emberéletek megőrzésé-
hez, ugyanakkor energiafelhasználás szempont-
jából hatékonyabbá teszik a járműveket, ezáltal 
pedig üzemanyagot takarítanak meg.

E Az alumíniumból készült csomagolóanya-
gokon nem tud áthatolni a fény, a levegő vagy a 
nedvesség, így értékes erőforrások, például ételek 

és italok eltarthatóságát teszik lehetővé, csök-
kentve az élelmiszerhulladék mennyiségét.

E Az épületekben felhasznált alumínium 
könnyű és erős, masszív és robosztus szerkeze-
tek felépítéséhez járul hozzá. Az ablakoknál, 
homlokzatokon, függönyfalazatoknál felhasz-
nált alumínium az üvegfelületek maximalizá-
lásával segít növelni a természetes fény és hő 
áthatolását, így csökkenti a mesterséges fény 
és fűtés szükségességét. Mindez meglehetősen 
nagy mennyiségű energia-megtakarítást ered-
ményez. Az alumínium ráadásul nem rozsdá-
sodik, így ezek a struktúrák csupán minimális 
karbantartást igényelnek.

E Az alumínium 100%-ban, többször is 
újrahasznosítható anélkül, hogy csökkenne a 

minősége vagy egyéb tulajdonságai, 
ráadásul mindehhez a gyártáshoz szük-
séges energia csupán 5%-a szükséges. A 
gyártást követően az alumínium minden 
egyes grammja örökösen megújuló 
erőforrásként van jelen, feltéve, ha az alu-
míniumtermékek élettartamának végén 
megfelelően összegyűjtik.

„Nagyszerű dolog alapvető szinten 
hozzájárulni a fenntarthatósághoz, 
azonban tisztában vagyunk vele, hogy 
továbbra is van hova fejlődnünk. A teljes 
értékláncot tekintve, az alumíniumipar 
már évtizedek óta folyamatosan a környe-
zetre való káros hatásainak csökkentésé-
ért dolgozik.”

Először is – fejti ki de Schrynmakers –, 
a bauxitbányászatot a földterület rehabilitá-
ciója követi, vagy az eredeti természetes élő-
hely helyreállításával, vagy a bányászati terület 
mezőgazdasági földterületté való átalakításá-
val, ami a helyi közösségek javát szolgálja.

Másodszor, a bauxit alumíniumoxiddá tör-
ténő finomítása energiát igényel, és az eljárás 
során melléktermékek képződnek. A globális 
alumíniumipar több éve aktívan csökkenti 
az energiafogyasztását, csökkentve egyúttal a 
melléktermékek mennyiségét, melyek bizton-
ságos felszámolásáról is gondoskodik.

Az 1950-es évek óta az egy tonnányi alu-
mínium olvasztásához szükséges energia 
33%-kal csökkent.

„Eközben a többiekhez hasonlóan a mi 
ipari szektorunk is kiveszi 
részét az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkenté-
sére irányuló törekvésből. 
Abszolút önkéntes alapon, 

„Az Európai Alumínium Szövetség főtitkára”, Patrick de Schrynmakers meggyőződése szerint 
az alumínium a klímaváltozás hatékony megoldásának része. A Shape magazin által készített 
interjúban kifejti, hogy az alumínium hogyan szolgálja a fenntarthatóságot. „Mindent 
összevetve, az alumínium felhasználásának köszönhetően megtakarított erőforrások 
mennyisége messzemenően meghaladja az anyag előállításához szükséges erőforrásokét.”

ALUMÍNIUM 
– a fenntartható anyag

›

Patrick de Schrynmakers, az Európai Alumínium 
Szövetség főtitkára
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2005-re az európai alumíniumipar 
80%-kal csökkentette a perfluo-
rozott vegyület (pfc) kibocsátást, 
valamint az 1990-ben érvényes 
szintekhez képest 10%-kal csök-

kentette a co2-kibocsátást. Összességében véve 
ez az üvegházgázok kibocsátásának 45%-os 
csökkentését jelenti, ami sokkal több a legam-
biciózusabb irányelvek többsége által eddig 
meghatározott célmennyiségnél.”

De Schrynmakers szerint az újrahasznosítást 
illetően óriási potenciál van a további fejlődés-
re. A problémát nem a hulladék újrahaszno-
sítása jelenti, hanem a hulladék rendelkezésre 
állásának biztosítása.

EBBEN A FOLYAMATBAN a fogyasztók érintettek, akik 
vagy különválogatják a háztartási hulladékot, vagy 
nem. Érintettek a helyi szelektív hulladékgyűjtési 
és szétválogatási eljárások, amelyeket pl. viszont-
eladók vagy egyéb vállalkozások, illetve a közhi-
vatalok, vagy mindkét kategória közösen biztosít. 
Érintettek az építési vállalatok, amelyek régi 
épületek lebontását végzik, és a folyamat során 
kiválogatják az alumíniumhulladékot. Érintettek 
az autóbontók, akik a régi járművek szétbontása 
során szétválogatják a különféle újrahasznosítható 
hulladékot.

„Ha a fent említett játékosok közül mindegyik 
megfelelően különválogatná az alumíniumhul-
ladékot, könnyű lenne a feladatunk, és nagyon 

gyorsan érnénk el a 100%-hoz közeli újrahasz-
nosítási arányt. Az alumíniumipar részéről nagy 
elkötelezettséget, sok időt, energiát, ráfordítást 
és befektetést igényel a megfelelő vállalkozások-
kal való partnerkapcsolat kiépítése, a megfelelő 
célközönséget elérő kampányok lebonyolítása, a 
fogyasztók oktatása, a szakemberek képzése, az 
összegyűjtési eljárások kezdeményezése, szerve-
zése, illetve támogatása, a lakosság és a hivatalos 
szervek támogatásának megnyerése stb.”

„Az építőipari, gépjárműipari és szállítmányo-
zási alkalmazások és ellátási hálózatok már nagyon 
képzettek, így nem csoda, hogy az újrahasznosítási 
arányunk már meghaladja a 95%-ot. A csomago-
lást illetően azokban sok-sok játékos vesz részt a 
folyamatban, sokkal különfélébb módokon, így a 
helyzet megoldása rendkívül nagy kihívást jelent. 
Mindezt tudván, az üdítőitalos alumíniumdobo-
zok 2007-re elért 62%-os újrahasznosítási aránya 
már eleve óriási teljesítmény. Az a tény, hogy 
néhány országban, például Dániában sikerült 
elérni a 95%-os arányt bizonyíték arra, hogy ez 
igenis elérhető, és mindenkit arra serkent, hogy 
ezt a többi országban is sikerüljön megvalósítani.”

Azonban de Schrynmakers szerint az alumí-
niumipar még ennél is többre törekszik.

„Az alumíniummal dolgozó mérnököknek 
már a terméktervezés legkorábbi fázisaiban 
fontos átgondolni, hogy kreativitásuknak teret 
engedve ne csupán az anyag kiváló tulajdon-
ságait használják ki, hanem úgy tervezzék meg 
termékeiket, hogy a termék élettartamának 
lejártával egyszerűen vissza lehessen nyerni a 
hulladékot az újrahasznosításhoz.”

Patrick de Schrynmakers szerint az alumíni-
umiparnak a fenntarthatóságot illetően három 
fő célja van:

E Fenntartható gyártás. Az alumínium 
mindegyik harmonikusan működő társadalom 
elengedhetetlen kelléke, ezért gyártása min-
denképpen szükséges. A kihívás tehát a gyártás 
lehető legkisebb környezeti ártalommal törté-
nő lebonyolításában rejlik.

E Fenntartható fogyasztás. A alumínium-
termékek hihetetlen mennyiségű erőforrás 
megtakarítását segítik elő, legyen ez emberi 
élet és egészség, energia, víz, üvegházgázok 
stb., ezért a kihívás abban a törekvésben rejlik, 

„Nagyszerű dolog alapvető szinten hozzájárulni 
a fenntarthatósághoz, azonban tisztában vagyunk 
vele, hogy továbbra is van hova fejlődnünk.”

Az ablakoknál, homlokzatokon, függönyfalazatoknál felhasznált alumínium az üvegfelületek maximalizálásával segít növelni a természetes fény és hő áthatolását, így 
csökkenti a mesterséges fény és fűtés szükségességét, és elősegíti az energia-megtakarítást. Íme a Chicagói Művészeti Intézet.

› 



hogy a lehető legtöbb alumínium kerüljön fel-
használásra az erre alkalmas termékekben.

E Fenntartható erőforrás-menedzsment. 
Amikor az alumínium teljesítette feladatát egy 
adott termék fenntarthatóságát illetően, fontos, 
hogy begyűjtsék az újrahasznosításhoz. A ter-
mékeket úgy kell megtervezni, hogy a hulladék 
könnyen begyűjthető és szétválogatható legyen. 
A begyűjtési eljárásokat pedig úgy kell megter-
vezni, hogy a hulladéktelepekről zökkenőmen-
tesen az újrahasznosítási helyszínekre kerülhes-
sen az anyag. Az alumíniumipar erre az átfogó 
képre használja az ökodizájn kifejezést.

Patrick de Schrynmakers szerint az újra-
hasznosítás céljával kapcsolatos egyik tényezőt 
gyakran alábecsülik vagy félreértik.

„Manapság nagyon elterjedt az a nézet, hogy 

a sok újrahasznosított anyagot tartalmazó 
termék a fenntarthatóságot szolgálja. Ez azon-
ban nem igaz. A sok újrahasznosított anyagot 
tartalmazó termék egyáltalán nem szolgálja a 
fenntarthatóságot, ha élettartama lejártával a 
hulladéktelepen, földbe ásva végzi. Pontosan 
ez az oka annak, amiért az alumíniumipar 
kiemelten hangsúlyozza, hogy a fémek újra-
hasznosítására vonatkozó valóban felelősségtel-

jes és a fenntarthatóságot szolgáló hozzáállás a 
termékek élettartamának lejártát követő újra-
hasznosítás maximalizálása.”

„Az alumínium a klímaváltozás megoldásá-
nak része, és minden kétséget kizáróan a jövő 
fenntartható társadalmainak és gazdaságainak 
aktív résztvevője” – foglalja össze Patrick de 
Schrynmakers. 

SZÖVEG CARL HjELM

„Ha a fent említett játékosok közül mindegyik 
megfelelően különválogatná az alumíniumhulla-
dékot, könnyű lenne a feladatunk.”

Bauxitbányászat:
Minimális, éves szinten 30 
négyzetkilométernyi terü-
let felhasználását igényli; 
az újraerdősítés, illetve a 
rehabilitáció egyéb formái 
meghaladják a 80%-ot.

Alumíniumoxid-finomítás:
Az alumíniumoxid a bauxit és 
az alumínium közötti, elenged-
hetetlenül fontos lépcsőfok. 
Az iparág aktívan törekszik 
energiafelhasználásának és a 
melléktermékek keletkezésé-
nek csökkentésére, az utóbbit 
pedig a lehető legbiztonságo-
sabban kezeli.

Elsődleges gyártás:
Európai gyártás: kb. évi 
3 millió tonna. Az üveg-
házgázok kibocsátása az 
1990-es értékekhez képest 
2005-re 45%-kal csökkent 
Európában, ugyanakkor az 
energiafelhasználás 1950 
óta 33%-kal csökkent.

Az alumíniummal és a fenntarthatósággal kapcsolatos tények

Az alumínium 100%-ban, többször is újrahasznosít-
ható, ráadásul mindehhez a gyártáshoz szükséges 
energia csupán 5%-a szükséges.

A könnyű alumínium felhasználásával gyártott autók és teher-
autók növelik az energiahatékonyságot és az útbiztonságot.

Az alumíniumból készült csomagolóanyagok értékes erőforrások, például ételek és italok eltarthatóságát 
teszik lehetővé, csökkentve az élelmiszerhulladék mennyiségét.
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Termékfelhasználás:
Az alumínium számos olyan anyagi tulaj-
donsággal bír, melyek hozzájárulnak az 
erőforrások megtakarításához, a káros-
anyag-kibocsátás csökkentéséhez, a 
hatékonyság növeléséhez, az egészség 
megőrzéséhez, valamint a felesleges 
hulladék elkerüléséhez. Az alumínium 
fenntarthatóságra gyakorolt pozitív hatá-
sait nehéz teljes egészében felmérni.

Újrahasznosítás:
Az alumínium 100%-ban 
újrahasznosítható. Európában 
az újrahasznosítás aránya 
62% és 95% között van. 
A valaha legyártott összes 
alumínium 75%-a ma is hasz-
nálatban van. Európában  
a felhasznált alumínium  
40%-a újrahaszno- 
sításból származik.
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Olaszország legnagyobb kereskedelmi műsorszóró vállalatát, a 
Mediaset céget az ország miniszterelnöke, Silvio Berlusconi ala-
pította. A hang- és hőszigetelésre vonatkozó új építési szabályok 

miatt a vállalat 1970-es években épült, központi irodája nemrég felújí-
tásra szorult. 

Az Axistudio építésze, Franco De Nigris és a cns Technical Service 
technikusai masszív, kétrétegű üveghomlokzatot terveztek, amely szer-
vesen illeszkedik az eredeti épület elegáns vonalaihoz. A vitorlaformájú 
üveg nem csupán az aktuális építési követelményeket elégíti ki, hanem 
az eredeti épület építészeti értékét megtartva, modern külsőt varázsol. 
Az új szerkezet különdíjat nyert a 2008-as RE Real Estate Awards díj-
átadón Olaszországban.

Az ÜveGHOMlOkzAt KÉT rétegű, összesen 1500 m2 felületű üveglapból 
áll. A homlokzat mindegyik üvegpanelje 110 cm széles, magassága 
pedig 220–300 cm. A selyemnyomatú üveg használata messziről nézve 
opálos fényű tükörfelületet eredményez, amely azonban közelről nézve 
áttetszővé válik, felfedve az általa védett eredeti épület alakját. Az üveg-
panelek és az eredeti épület közötti középső réteg a szerkezet megerősí-
tését biztosítja. 

Ez a középső réteg a Sapa Building System jól kipróbált Ekonal 
e52 sg rendszerével készült, melynek nagy terhelést bíró szerkezete a 
statikus függőleges elemeket tekintve politubuláris sajtolt alumínium-
részekből, a keresztelemeket tekintve pedig tubuláris részekből áll. A 
Sapa rendszer lehetővé teszi a terhelés egységes elosztását a függőle-
ges és a keresztirányú alkotórészek között.

A SAPA MÉRNökI csapata szorosan együttműködött a cns techni-
kusaival a homlokzat egyedi kialakításával kapcsolatos összes 
szempont tisztázásán. Kiemelt figyelmet szenteltek a statikus 
zaj kiküszöbölésére, javítva az akusztikus teljesítményt, vala-
mint annak biztosítására, hogy a hőszigetelés megfeleljen az 
Olaszországban érvényes, új, az energiahatékonyság javítá-
sára vonatkozó szigorú szabályozásnak, nyilatkozza Joseph 
Fenucci a Sapa Building System ügyvezető igazgatója.

„A megkövetelt hőszigetelést nagy hőteljesítményű 
üveg használatával értük el. Az üvegpaneleken lévő 
lyukak lehetővé teszik a vízelvezetést és a szellőzést, 
és segítenek megakadályozni a csapadék pangását 
és lecsapódását, egy hármas tömítés pedig bizton-
ságos védelmet biztosít a víz ellen” – fejti ki. 

Az üvegelemeket a szerkezeti ragasztás szem-

A Berlusconi család Olaszországban, Cologno Monzese területén található 
média-főhadiszállása díjnyertes kozmetikai beavatkozáson esett át a 
Sapa rendszer által rögzített, igazán drámai üveghomlokzat hozzáadásával.

pontjából speciálisan tesztelt, kétkomponensű szilikon rögzíti, 
mindez pedig egy speciális eloxos kezelésnek alávetett alumí-
niumszerkezetre van applikálva. 

A homlokzat tervezése valódi kihívást jelentő feladat volt 
a Sapa és a cns csapatai számára, ám az sbs Ekonal 
megoldás ideálisnak bizonyult a Mediaset számá-
ra, teszi hozzá Fenucci: „Dizájn, esztétika, 
megbízhatóság és szerkezeti alátá-
masztás szempontjából egyaránt 
megfelel az építész követelmé-
nyeinek.”

SZÖVEG CARi SiMMONS



A nagyformátumú szkennelés piacának vezető játé-
kosa, a dán szkennergyártó, a Contex a/S a világ jó 

részét digitalizálja. A vállalat termelésének közel 98%-át 
exportálja. A Contex csúcsminőségű szkennereit fénymásoló 
üzletek, mérnökök, építészek, építési vállalatok, kormányzati 
ügynökségek, valamint a földrajzi információs rendszerek (GIS) 
és térképészet területén tevékenykedő egyéb intézmények 
használják a világ 80 országában.

„Szkennereink váza a Sapa által szállított, sajtolt és géppel 
megformált, 0,1 milliméter mérettűrésű alumíniumból készült, ami 
lehetővé teszi számunkra a kiemelt pontosságú szkennereink gyár-
tásához szükséges lehető legnagyobb precizitást” – állítja Søren 
Pedersen, a Contex egyik mérnöke. „Emellett a Sapa az új SD soro-
zatú szkennereink kifejlesztésében is segítségünkre volt, melyeket 
késés vagy kompromisszumok nélkül, pontosan a tervezett napon 
tudtunk piacra dobni.” A legnagyobb Contex szkenner, az SD4490 
modell közel másfél méter széles (1117,6 mm) eredeti dokumentumok 
kezelésére képes, és 1200 dpi maximális optikai felbontást kínál.

>
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Üvegház – egész évben
Egy egész évben használható üvegház építése 
Svédországban nem olyasmi, amit az ember csak 

úgy, a semmiből jött szeszély alapján végre tud hajtani. 
Elég megkérdezni erről a svéd Grönsta vállalatot, amely 
növényeket és virágokat árusító faiskolák és kerté-
szeti központok számára tervez és gyárt üvegházakat. 
Egyebek között az üvegházaknak négyzetméterenként 
100–350 kg hóterheléssel kell megbirkózniuk.

Az alumíniumprofilok rozsdásodással szembeni 
ellenállása, formálhatósága és könnyű súlya verhetetlen 
kombinációt biztosít erre a célra való felhasználásra.

„Az alumíniumprofilok egyik különleges előnye, hogy 
több különféle funkció kombinálható egyetlen profilban” 
– állítja Nils-Ola Pettersson, a vállalat elnök-vezérigaz-
gatója és termékfejlesztési igazgatója.

A Sapa vállalattal való szoros együttműködés kere-
tében a Grönsta tovább tudta fejleszteni tervezési meg-
oldásait, így például a csavar hosszának módosításával 
egyazon profilt különféle vastagságú műanyag fóliákkal 
lehet használni, a szivárgás és a csapadék lecsapó-
dásának kockázata pedig a profilban alkalmazott, a víz 
összegyűjtésére és elvezetésére alkalmas tölcsér alak-
zat segítségével minimálisra csökkenthető.

Rabul ejteni a napot
Mindössze öt év alatt a német Renusol GmbH 
vállalat a napelemek szerelési rendszerének 

egyik vezető európai szállítójává nőtte ki magát. 
A Renusol különféle moduláris rendszereinek 
köszönhetően az ügyfelek könnyen telepíthetik 
alacsony környezeti behatású, klímabarát 
energiarendszereiket.

2009. eleje óta a Sapa fontos szerepet játszik a 
készre gyártott profilkomponensek szállítójaként. A Sapa Lengyelországban, Trizcianka városában lévő gyára 
nem csupán szerelvényeket szállít, hanem sajtolt alumíniumprofilokat is gyárt a szállításra kész, felszereléshez 
használatos alkatrészek, például támasztékok és sarokelemek készítéséhez. Az alkatrészeket igény szerint, a 
Renusol technikusai és a Sapa fejlesztőmérnökei szoros együttműködésének keretében fejlesztik. A szoros 
partnerkapcsolat részeként a Sapa a szerelőkészleteket is ellátja csavaranyákkal és fejes csavarokkal.

A Harrod UK  
felszereléssel látja  
el a futballvilágot

A Twickenham-től és a Premier Ligás Kluboktól a Wembley 
stadionig, a Harrod UK góljai és hálói a helyszín leglátvá-

nyosabb elemei.
A Harrod UK és a Sapa egy új termék, a Premier Curved 

Team Shelter (premier íves csapatpihenő) kifejlesztésén dolgo-
zott közösen, amely Nigériában, a 17 éven aluliak számára ren-
dezett Világkupa futball-bajnokságon debütált. A Sapa által szál-
lított alumíniumprofilok olyan gyártási megoldást biztosítottak, 
amely gyárilag történt, és rugalmas felületi kiképzést igényelt. Az 
alumínium emellett lehetővé tette az íves szerkezet alkalmazását, 
amely erős és stabil, ugyanakkor könnyű. A pihenők padlóhoz 
rögzített, illetve aljzattal ellátott opcióval, vörös vagy kék, egyéni-
leg fröccsöntött polipropilén ülésekkel állnak rendelkezésre.

>

RÖVIDHÍReK

>

>

Világléptékű szkennelés
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SPECIALITÁSUNK
A PRECÍZiÓ

BeTeKINTÉS: ÉSZAK-AMeRIKA
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Dave McCallen, a gyár ügyvezető igazgatója 
elmondása szerint a gyár szinte magától 
értetődően kapta a Mountain Top nevet.

„Nos, a gyár Mountain Top (hegytető) város-
ában található, amely szó szerint egy hegy tete-
jén, a Pennsylvania állambeli Ponocos hegység-
ben fekszik. Mielőtt 1992-ben ideköltöztünk, 
a gyárat Mideast (közép-kelet) néven ismerték, 
hiszen félúton helyezkedett el New York és 
Philadelphia között.”

2009-BEN A MOUNTAIN Top megalapításának 50. 
évfordulóját ünnepelte. Dave McCallen elmon-
dása szerint a gyárat 1959-ben alapította két 
vállalkozó a New Jersey állambeli Daytonban, 
akik a precíz, kis mennyiségben történő sajto-
lással kívántak betölteni egy piaci rést, ahelyett, 
hogy a sajtolásra koncentráltak volna, amelyre 
„bárki képes”. A Mountain Top a mai napig 
egyértelműen az innovációra koncentrál. A gyár 
elsőként hozott létre tisztán sajtolt hengeres csö-
veket az ipari automatizálás számára. Szintén ez 
a gyár szállított elsőként precíziós alkatrészeket 
a textilipari gépekhez.

„Ráadásul 15–20 évvel ezelőtt nagyon finom 
mérettűrésű profilkomponensek gyártásába 
kezdtünk a Hewlett Packard és nagyformátumú 
nyomtatói számára, és ez a partnerkapcsolat a 
mai napig fennáll.”

A precíz mérettűrés a Mountain Top egyik 
speciális területe. Dave McCallen elmondása 
szerint az ügyfeleiknek gyakran van szükségük az 
Alumíniumszövetség által meghatározott méret-
tűrési szabványt meghaladó megoldásokra. 

Amikor a Sapa tavaly megvásárolta az egyesült amerikai sajtoló 
vállalatot, az Indalex-et, a Mountain Top egyike volt a szerződés részét 
képező gyáraknak. Az innováció iránti elkötelezettségnek 
köszönhetően a gyár több olyan ügyfélnek is sikerrel fejlesztett ki 
megoldásokat, akiknél a versenytársak kudarcot vallottak.

„Olyan mérettűréseket kérnek, amelyek a 
szabványban meghatározottak egynegyedének 
felelnek meg. Egyike vagyunk annak a néhány 
egyesült államokbeli sajtoló gyárnak, amelyek 
képesek folyamatosan megfelelni a mérettűrésre 
vonatkozó ilyen szigorú követelményeknek.”

A gyár egy másik specialitása a precíziós gyár-
tás. Ebben az esetben mindez a hosszabb alkat-
részeknél való nagyon szoros mérettűrés biztosí-
tását is jelenti. A Mountain Top professzionális 
mérőberendezést használ a szoros mérettűrés 

fenntartásának biztosításához. A gyártás végén 
többféle lehetőséget kínálnak az ügyfeleknek a 
termékek felületi kezelésére, beleértve az anyag-
gal való befúvatást (media blasting), a maratást 
(scotchbriting), az áttetsző és fekete eloxálást, 
valamint az Egyesült Államokban Brite Dip 
néven ismert, vegyi polírozással történő felület-
kezelési eljárást.

A MOUNTAIN TOP SPECIALIZÁCIÓJA lehetővé teszi a vál-
lalat számára, hogy olyan megoldásokat kínáljon, 

A Mountain Top ügyfelei 
között található a Honda, a 
Subaru, a Nissan és a masszív 
amerikai katonai járműveket 
és személyautókat gyártó 
két vállalat, a Humvee és a 
Hummer.
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A Sapa gyára a Pennsylvania állambeli Mountain Top 
városban.

melyek szállítására versenytársai nem képesek. 
Dave McCallen elmondása szerint a sikerük 
titka az innováció iránti elkötelezettség.

„Már az elejétől kezdve újítók voltunk, és 
ez a vállalati kultúra mindenre kiterjed, amit 
csinálunk. A megfelelő alkalmazottakkal, a meg-
felelő eljárásokkal és magas szintű innovációval 
dogozunk, és pontosan ezért vagyunk sikeresek. 
Az ügyfeleink egy helyről kaphatnak meg min-
dent, amire szükségük van. Sajtolunk géppel 
gyártunk, készre gyártunk, és néhány esetben 
még össze is szereljük a termékeket, pontosan 
az ügyfelek igényeinek megfelelően.”

A MOUNTAIN TOP ügyfelei között található a 
Honda, a Subaru, a Nissan és a masszív ame-
rikai katonai járműveket és személyautókat 
gyártó két vállalat, a Humvee és a Hummer.

fejlődésként jellemzi ezt változást, mivel ennek 
következtében a Mountain Top innovatív mér-
nökei hozzáférnek a Sapa hálózatához és tech-
nikai erőforrásaihoz az Egyesült Államokban és 
Európában. Ugyanez vonatkozik az értékesítésre, 
mivel új piacok és új lehetőségek tárulnak fel a 
gyár előtt.

Nos tehát, mit kínál a Mountain Top új tulaj-
donosának, a Sapa vállalatnak?

„Rengeteg dolgot. Szerintem a Mountain 
Top nagyon jól beleillik a Sapa Group vállalat-
csoportba. A Sapa újító vállalat, a Mountain 
Top pedig ugyanezt a vállalati kultúrát vallja 
magáénak. Máris nagyon sok látogatónk volt 
más Sapa egységektől, akik erőforrásainkat és 
lehetőségeinket jöttek megtekinteni. Szerintem 
az innovációs kultúránkat, kapacitásunkat és a 
Mountain Top gyártási és készre gyártási beren-
dezéseit tudjuk felkínálni a Sapa vállalatnak.”

A MOUNTAIN TOP ügyfelei számára szintén előnyös 
lesz a Sapa szerzeménye.

„Mostantól egy Európán és Észak Amerikán 
átívelő óriási hálózathoz van hozzáférésünk. 
Ha egy ügyfélnek nagyobb méretű profilra van 
szüksége annál, melynek gyártására képesek 
vagyunk, legyártathatjuk a kívánt terméket a 
vállalatcsoporton belül. Ez pedig a lehetőségek 
példátlanul bő tárházát kínálja számunkra.”

SZÖVEG HENRiK EMiLSON

Egy másik ügyfél a buszajtókat gyártó Parker 
Origa. Ez a vállalat már több mint egy éve keresett 
olyan szállítót, amely meg tud felelni a termékeik-
hez szükséges finom mérettűrésnek. Egyik jelöltük 
sem járt sikerrel. Ezután fordultak a Mountain 
Top vállalathoz, és a próbagyártásokat követően 
négy hónapon belül megszületett a megoldás.

„Miután létrehoztuk az általuk igényelt szigo-
rú mérettűréseket biztosító eljárásokat, képesek 
voltunk a folyamat véglegesítésére, és a minőség 
fenntartására képes folyamatos gyártás bizto-
sítására. Több mint másfél éves próbálkozással 
mindez egyik versenytársunknak sem sikerült. 
Ez pedig cserébe azt jelentette, hogy a Parker 
olyasmit kínálhatott ügyfeleinek, amire mások 
nem voltak képesek, így hozzáadott értéket tud-
tunk a vállalatnak biztosítani.”

2009. óta Dave McCallen és a Mountain Top 
gyárban dolgozó 200 kollégája a Sapa vállalat-
hoz tartozik. Dave McCallen nagyon izgalmas 

A Mountain Top az egyetlen olyan sajtoló 
gyár Észak Amerikában, amely képes az 
AWACS (airborne warning and control 
system) rendszerrel felszerelt repülőgépek 
radarrendszereihez szükséges szoros 
mérettűrésű termékek gyártására.
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MAI TeCHNOLÓGIA

A Sapa már több mint 15 éve látja el a teherautópiacot a 
speciális gyártású alumínium ventilátorkeretekkel. A 
gyártás eredetileg a Scania és a Sapa közös vállalkozá-

saként indult. A vállalkozás sikerrel járt, a Sapa pedig azóta 
is szorosan együttműködik ügyfeleivel.

Az eredmények magukért beszélnek. Már a Sapa 
Automotive ügyfelei közé tartozik – a Scania mellett – a 
Volvo, a Renault, a Mack és a Nissan Diesel.

Az évek során a Sapa több mint 100 különféle típusú 
ventilátorkeretet gyártott, csak a 2008-as évet tekintve pedig 
180 000 ventilátorkeretet szállított a Volvo, 75 000 ventilá-
torkeretet pedig a Scania részére.

A ventilátorkeret célja a légterelés, és a levegőáramlás 
javítása a ventilátortól a hűtőig, vagyis a hűtési teljesítmény 
javítása.

Az alumínium könnyű súlya, nagyon jó stabilitása és 
alakíthatósága miatt kiváló anyagnak bizonyult erre a fel-
adatra.

„A hengerléssel való hajlítás tökéletes kört hoz létre, a 
hasznos funkciók pedig könnyen integrálhatók a profilba” – 
állítja Laurent Andrzejewski, a Sapa Automotive marketing 
igazgatója.

A Sapa több éven át szállított ventilátorkereteket 

Európából a Volvo egyesült államokbeli gyáraiba. Egy évvel 
ezelőtt azonban a vállalat megkezdte saját gyártási műve-
leteinek megalapozását Portland-ben. Az első beütemezett 
szállítás tavaly októberben történt.

„A keretek raklapokra való elhelyezése azt jelentette, 
hogy rengeteg levegőt szállítottunk. Ennek nem volt semmi 
értelme. A leszállítási idők sokkal rövidebbek lettek, mióta 
az Egyesült Államokban végezzük a gyártást. Emellett jobb 
lehetőségeket is biztosít számunkra, hogy hasonló szük-
ségletekkel rendelkező helyi autógyáraknak kínálhassunk 
alkatrészeket” – állítja Laurent Andrzejewski.        

SZÖVEG THOMAS ÖSTBERG

Körülbelül fél méter átmérőjű, rendkívül kis súlyú alkatrészek. Ám a Sapa 
által gyártott alumínium ventilátorkeretek fontos szerepet töltenek be 
többszázezer teherautóban. Az egyesült államokbeli piac igényeinek 
kielégítéséhez a Sapa az Oregon állambeli Portland-ben kezdte meg a gyártást.

A ventilátorkeretek 
hosszan tartó sikere

A ventilátorkeret célja a levegőáramlás javítása  
a ventilátortól a hűtőig.



Az évi több mint 4 milliárd euró forgalmú 
FloraHolland a világ legnagyobb vágott virág 

és növényaukciós vállalata. A hat hollandiai helyszí-
nen működő vállalat 2012-ben rendezni szeretné 
a jelenleg 15 különböző modellből álló, 260 000 
darabos, görgős aukciós állványkészletét.

A Sapa 2800 tonnányi legyártott profilt fog szál-
lítani a görgős állványok modernizálásához. A nem 
továbbfejleszthető állványokat pedig újrahasznosít-
ható hulladékként begyűjtik, és a Sapa Drunenben 
lévő olvasztógyárában hasábokat öntenek belőlük.  
Ez a nagyüzemi újrahasznosítás elengedhetetlenül 
fontos volt a FloraHolland számára, és nagy mérték-
ben hozzájárult ahhoz, hogy a Sapa vállalatot válasz-
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RÖVIDHÍReK

Lélekmelegítő
Az „Ice Lolly” (jégnyalóka) a svédországi 
Skåne-ben működő Octopus Energi AB 

vállalat népszerű, nagy számban értékesített 
hőszivattyúja. A vállalat 1980 óta gyárt olyan 
fűtőrendszereket, melyek célja a környezetre káros 
hatások és a fűtési költségek egyidejűleg történő 
csökkentése. Most azonban úgy tűnik, hogy a 
lengyelországi Gdansk-ban található templom 
számára kifejlesztett „Ice Cross” (jégkereszt) meg-
oldás népszerűsége miatt a vállalat új modellel 
bővíti a termékskáláját.

A Sapa által szállított alumíniumprofilokból 
összeállított keresztet a templomon kívül üzemel-
ték be, ahol kivonja a hőt a levegőből, és átvezeti 
a templom padló alatti fűtőrendszerébe. A hőszi-
vattyút a templombajárók igazi keresztnek tekintik, 
a helyi lakosok pedig kisebb figurákkal és kézzel 
készített tárgyakkal kezdték díszíteni.

A vállalat már értékesített egy újabb keresztet 
egy bulgáriai templomnak.

A napenergia szektorban működő egyik globális 
vállalat igazán követendő példát mutat. Az Oslo 

városától délre fekvő Herøya ipari parkban üzemelő 
REC Wafer vállalat jelenleg Norvégia legnagyobb 
napelem-installációjával rendelkezik. A vállalat 250 
négyzetméternyi napelemet telepített újonnan épített 
gyáránál és irodaépületeinél, melyek összteljesítménye 
33 kW. A Renewable Energy Corporation részét képe-
ző REC Wafer jelenleg a napelemekhez szükséges 
szilikonlemezek vezető gyártója. A vállalatcsoport a 

napenergia-szükségletek teljes termékskáláját lefedi, az 
ultratiszta szilikontól kezdve a teljes napenergia-rend-
szerekig. A Norvégiában lévő gyárban jelenleg üzemelő 
150 napenergiamodult a vállalat testvérvállalata, a REC 
Solar gyártotta, amely a Sapa által szállított alumínium-
kereteket használja.

A homlokzatot, valamint ajtó- és ablakrendszereket 
biztosító Sapa Building System szintén segített a REC 
Wafer új gyára és irodái kiemelt szintű energiahatékony-
ságának elérésében.

A talajviszonyok pontosan olyan változékonyak 
lehetnek, mint az időjárás. Az építési, ener-

gia- és telekommunikációs vállalatok, valamint a 
rendezvényszervezők mindenkinél jobban tisztában 
vannak ezzel. Pontosan ezért veszik igénybe a TPA 
hordozható utakat, melyekkel elérnek olyan helyeket 
is, ahová másoknak nem sikerül eljutni. 

A TPA a brit felszerelés-kölcsönző specialista, a 
Vp Plc vállalat része, amely az építési, az általános 
mérnöki, rendezvényszervezési, valamint ipari piaci 
szektorok részére szállít. A TPA alumíniumpanelek-
ből álló rendszere, a Traxpanel segítségével olyan 
nyomvonal kiépítésére képes, amely adaptálódni 

>

>

>

>

Alumínium utak – hordozható változatban
tud a különböző talajviszonyokhoz, és akár még 
nehézgépek által is használható. Míg a panelek felü-
lete a járművek számára optimális tapadást biztosít, 
az egyedi csatlakozórendszernek köszönhetően a 
panelek szorosan illeszkednek a lehető legbiztonsá-
gosabb és legmegbízhatóbb útfelület biztosítására.

A TPA 90 km hosszúságú hordozható útszakaszt 
tart raktáron. A Sapa Profiles UK által gyártott saj-
tolt alumínium a TPA gyártási folyamata révén nyeri 
el végleges, összeszerelésre kész formáját. Az alu-
mínium megfelel a követelményeknek, hiszen nagy 
teherbírású, ugyanakkor könnyű termék, ráadásul 
ellenáll a rozsdásodásnak is.

Nem csupán prédikál, alkalmazza is a tudományt 

Igazán ragyogó kilátások

tották ki a feladatra. A görgős aukciós állványok vég-
ső összeszerelését a holland gyártó, az Alcomij végzi, 
amely partnerével, a Hoza vállalattal közösen további 
30 000 új görgős állványt fog leszállítani. A munka 
végeztével a FloraHolland vállalatnak közel 290 000 
görgős állvány áll majd rendelkezésére, mellyel meg-
erősíti Hollandia, a globális virágpiac legfényesebben 
tündöklő csillaga pozícióját.



Ahárom óriási méretű ajtó öt részre van osztva, 
és az Egyesült Arab Emírségek területén 
található Abu Dhabi nemzetközi repülőtéren 

épülő új reptéri hangárra lesz felszerelve. Az ajtók 
szállítását és összeszerelését a svéd Megadoor vállalat 
fogja lebonyolítani, amely a helyszínen szereli össze, 
majd állítja végleges helyére a 12 méter hosszú sza-
kaszokból álló sajtolt alumíniumprofilokat.

A Sapa a Megadoor vállalat 1960-es években tör-
tént megalapítása óta szállít nekik alumíniumpro-
filokat. A mostani a valaha beérkezett legnagyobb 
megrendelés.

„Természetesen vásároltunk már alumíni-
umprofilokat a Sapa néhány versenytársától is, 
a Sapa azonban mindig is rendszeres szállító 
volt, és jó a kapcsolat közöttünk” – jelen-
ti ki Leifh-Gunnar Ollinen, a svédországi 

Skellefteå-ban lévő Megadoor gyár igazgatója.
Az összesen 100 tonnányi profilra vonatkozó 

megrendelés legnagyobb részét Svédországban, 
Finspång városában fogják sajtolni.

A profilrészeket párokban rögzítik, hegesztik, 
majd 580 milliméter szélességű változatban szállítják 
le a végfelhasználónak.

A hangárajtók végleges formájukban külső 
anyagborítással ellátott vízszintes profilok 
sorozatából fognak állni. Ilyen széles ajtók építé-
sekor az alumínium könnyű súlya kulcsfontos-
ságú tényező.

NORMÁL ESETBEN a hangárajtók nyitása oldalirányú 
csúsztatással történik, ami további helyet igényel az 
ajtó két szélén, és valamilyen típusú sínkonstrukciót 
kell kiépíteni a padlón.

„Az általunk biztosított megoldással az ajtók 
a tető szintjéig emelkednek fel. Ez azt jelenti, 
hogy csak a maximális magasságú nyíláskö-
zépre, a szárnyvégeknél pedig jóval kevesebb 
helyre van szükség. Ezzel a megoldással rengeteg 
légkondicionálási és fűtési energia takarítható 
meg” – állítja Leifh-Gunnar Ollinen.
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A hosszú távú üzleti partnerkapcsolatok kifizetődőek. 
Ezt az igazságot ősszel egy hangárajtókhoz szükséges 
alumíniumprofilokra vonatkozó nagy megrendelés keretében 
ismét bizonyította a Sapa vállalat. A 115 méter széles ajtók a 
világ legnagyobb utasszállító repülőgépe, az Airbus A380 
számára biztosítják a hozzáférést a hangárhoz.

A LEVEGŐ ÓRIÁSA 
SAjÁT AjTÓT KAP

Az Egyesült Arab Emírségek területén található Abu 
Dhabi nemzetközi repülőtéren épülő új hangár három 
óriási ajtaja öt részre van osztva.
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MAI TeCHNOLÓGIA

A z alumíniumon természetes úton képződő 
vékony oxidréteg felelős a fém rozsdáso-
dással szembeni jó ellenállóképességéért. 

Sőt, ha az alumínium felülete megkarcolódik, a 
védelmet adó oxidréteg magától helyreáll, ismét 
biztosítva a „beépített” korrózióvédelmet.

Sajnos ez a természetes korrózióvédelem nem 
minden körülmények között működik. Az oxid 
4–9 pH tartományban stabil, ám ha ennél sava-
sabb vagy lúgosabb környezeti behatásnak teszik 
ki, az oxidréteg felemésztődik, az alumínium 
pedig gyors ütemben rozsdásodni kezd.

„Az elmúlt két év során számos jelentést kap-
tunk a kondenzátorokban észlelt korróziós károk-
ról. Mivel ezekhez a kondenzátorokhoz a Sapa 
Heat Transfer biztosítja az anyagot, tudni akartuk 
a probléma okát. Akárhogy vizsgáltuk azonban, 
az anyagban nem találtunk hibát” – nyilatkozza 
Marja Melander, a Sapa Technology kutatómér-
nöke.

A Svédországban, az Egyesült Államokban és 
Kínában üzemelő autómosók körében végzett 
felmérés eredményei szerint a problémát valószí-
nűleg az okozza, hogy az autómosók az oldószer 
alapú zsíroldókat környezetkímélőbb, ám korrózi-
ót okozó, alkalikus zsíroldókra cserélik.

Az eredményeket az Erbslöh által végzett 
hasonló vizsgálat is alátámasztja.

„A kondenzátor közvetlenül az autók 
hűtőrácsa alatt helyezkedik el, rozsdásodás 
szempontjából pedig talán ez a létező legrosz-
szabb hely. Nagy mértékben ki van téve az 
autómosókban használt permetnek, az utak 
sózásához használt anyagoknak, valamint a 
számos autómosóban alkalmazott recirkulációs 
vízrendszerben lévő sóknak” – állítja Marja 
Melander.

Mivel a rozsdásodást nem anyaghiba okozta, 
a probléma megoldása nem tartozik a Sapa 
közvetlen felelősségei közé. A megoldásra való 
törekvés részeként azonban Marja Melander 
szeretné felhívni az autógyártók és szállítóik 
figyelmét a problémára.

Az autótulajdonosok szintén csökkenthetik 
a probléma előfordulásának kockázatát azáltal, 
hogy az autómosón való áthaladás után tiszta 
vízzel alaposan leöblítik a kondenzátort. Nem 
szabad azonban nyomóvizet használni, mivel 
az mechanikai károkat okozhat.

„Sokan valószínűleg egyáltalán nem tudnak 
erről a problémáról egészen addig, amíg be 
nem következik a károsodás. Az autótulajdo-
nosok jobban figyelnek a külső megjelenésre, 
például a festékréteg károsodására” – állítja 
Marja Melander.    

SZÖVEG THOMAS ÖSTBERG

A LEVEGŐ ÓRIÁSA 
SAjÁT AjTÓT KAP

Az autómosók 
felgyorsítják  
a rozsdásodást
Széles körben ismert tény, hogy az alumínium ellenáll a 
rozsdásodásnak. Az elmúlt néhány évben azonban különösen 
nagy számú autótulajdonosnak akadtak problémái az AC 
kondenzátorokban észlelt rozsdásodással. A Sapa által 
végzett vizsgálatok eredménye szerint a probléma egyre sűrűbb 
előfordulásának oka valószínűleg abban rejlik, hogy az autómosók 
erős alkalikus zsíroldókat kezdtek használni.

Az ajtókat 2010. során három szállítási 
részletben kapja kézhez az Abu Dhabi Aircraft 
Technologies vállalat.

Természetesen a Sapa reméli, hogy a 
Megadoor továbbra is sikeres, a Sapa vállalattal 
kiépített partnerkapcsolata pedig továbbra is 
gyümölcsöző lesz.

„A Megadoor egyre növekvő piaccal rendelke-
zik az egyedi megoldások területén. A vállalatnak 
különösen a hangárajtókra vonatkozóan van jó 
híre. Mindehhez pedig gyakran van szükség nagy 
méretű, nehéz profilokra, melyek gyártásában 
nagyon jók vagyunk, így reményeim szerint ezen 
keresztül további üzleti lehetőségek nyílnak meg 
előttünk” – állítja Gunnar Nilsson, a svédországi 
Umeå-ban lévő Sapa kirendeltség igazgatója.
 SZÖVEG THOMAS ÖSTBERG

Az Airbus A380 a világ legnagyobb utasszállító 
repülőgépe. Első kereskedelmi útját 2007. 
októberében hajtotta végre.
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A Sapa fontos szerepet játszik majd az idén nyáron Dél-Afrikában 
megrendezésre kerülő FIFA Világkupán. A hét mérkőzés helyszínéül 
szolgáló, új építésű Fokvárosi Stadion részben a Sapa által 
szállított alumíniumprofilok felhasználásával épült.

• 96 000 köbméternyi betont használtak fel
• A tető súlya összesen 4700 tonna
• Lefedéséhez közel 9000 üvegpanelre volt szükség 
• A tető felülete 37 000 négyzetméter
• 500 toalett és 360 piszoár
• 115 bejárati forgósorompó
• 16 lift
• Az építkezés során több, mint 2500 munkást 
alkalmaztak a helyszínen, és közel 1200 mes-
terember kapott képzést az építtetőktől

Tények Fokváros stadionjáról

AFokváros népszerű környéke, a Waterfront 
közelében található, főként alumíniumból 
és üvegből épült Fokvárosi Stadion 68 000 

néző befogadására alkalmas.
Az építészeknek köszönhetően a stadion kialakí-

tása számos ügyes funkciót foglal magába. A fény- 
és hangtechnikát a 33 000 négyzetméternyi üveg-
tető rejti, melyet a kölni székhelyű német vállalat, a 
Kompetenzcenter-Metall GmbH által fejlesztett és 

szállított strukturális alumíniumelemek támaszta-
nak alá, melyek gyártásához a Sapa által biztosított 
sajtolt alumíniumprofilokat használták fel.

„Az volt a feladatunk, hogy olyan megol-
dással álljunk elő, amely képes megbirkózni a 
hatalmas szélerősséggel, valamint az üvegtető 
hőmozgásaival” – fejti ki Christoph Langen, a 
Kompetenzcenter-Metall elnök-vezérigazgatója.

A megoldást egy olyan szerelvény jelentette, 

A Sapa profilok   
támogatják a Világkupát

amely az üveglapok épülethez való rögzítése nélkül 
biztosít megfelelő alátámasztást. Az épülethez 
csupán néhány ponton rögzített üvegfelület szabad 
felfüggesztésű egységként van alátámasztva.

„Az üveg bizonyos korlátok között szabadon 
mozoghat. Ez a megoldás lehetővé teszi az üvegtetőt 
érő extrém erőbehatások, úgy mint a széllökések és 
a nap során előforduló akár 45 fok hőmérséklet-vál-
tozás eloszlatását.”

AZ ALÁTÁMASZTÁST BIZTOSÍTÓ szerelvényeket, melyek 
sajtolt alumíniumból készültek, a Sapa magyaror-
szági gyára szállította. Rendkívül szigorúak voltak 
a gyártási mérettűrések és a felület kiképzésére 
vonatkozó követelmények. A 98 000 alátámasztási 
szerelvény közül minden egyes darabot külön doku-
mentáltak. Az egyénileg becsomagolt alkatrészeket 
tengeri úton szállították Dél-Afrikába, ahol egy 
üvegfelületekre specializált német vállalat szerelte 
össze az üvegtetőt.

„Egy olyan kis vállalat részére, mint amilyen a 
mienk, egy ilyen projekt a fejlődés szempontjából 
mérföldkőnek számít. Bizonyítja ugyanis, hogy egy 
rendkívül magas szintű technikai tudással rendelke-
ző, fiatal, kreatív vállalatnak igenis van esélye sikerrel 
járni az alumíniumiparban” – szögezi le Christoph 
Langen.

A Table Mountain és az Atlanti-óceán között 
félúton elhelyezkedő Fokvárosi Stadion immáron 
elkészült. Kezdődhet a futballparádé.

 SZÖVEG LUiSE STEiNBERGER
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Nyerő dizájn
Nem túlzott vakmerőség azt állítani, hogy a fiatal 
spanyol dizájner, Marta Guerrero tehetsége és 

időzítéshez való érzéke egyenesen arányos. A bútor-
specialisták részére kiírt „Sapa With You” versenyt 
szembeötlő, innovatív ZigZag (cikcakk) bútorával, egy 
színváltó alumíniumprofilokra épülő, többféle alakzatból 
álló fiók- és polcrendszer koncepcióval nyerte meg. 
Az időzítése sem volt éppen rossz. Megnyerte a díjat 
– 3000 eurót és egy hat hónap időtartamú gyakor-
noki állást a la Selva táborban lévő Sapa alkalmazási 
központban – pontosan azt követően, hogy sikere-
sen végzett ipari tervezőként. Matteo Luppi, a Sapa 
Profiles Spain igazgatója szerint a kezdeményezés 
egyik célja a bútorok piacán dolgozó dizájnerekkel való 
kapcsolat megerősítése volt, amely piac óriási poten-
ciállal rendelkezik az alumínium-alkalmazások számára. 
A Sapa With You versenyre számos európai országból 
és az Egyesült Államokból érkeztek résztvevők. 

>

A hollandiai Tilburg 2045-re karbonsemleges várossá szeretne válni. A 
fenntartható városfejlesztés felé vezető úton tett első lépésként Tilburg 

2009-ben karbonsemleges villanyoszlopokat kezdett vásárolni a Sapa vállalat-
tól.

Az oszlopok 95%-ban újrahasznosított alumíniumból készültek. A patentíro-
zott, megerősített profil 20%-kal csökkenti az oszlop súlyát. A gyártási folyamat 
során komoly erőfeszítéseket tettek az energia-megtakarításra.

A Sapa a Climate Neutral Group vállalaton keresztül kompenzálja a maradék 
karbonkibocsátást. Ennek eredményeként a Sapa a Holland Kormány és a 
Climate Neutral Group engedélyével feltüntetheti a karbonsemleges ökocímkét 
az általa gyártott villanyoszlopokon.

A Tilburg projekt azonban még egy lépéssel tovább megy. Tilburg kiselejte-
zett alumínium villanyoszlopait elszállítják a Sapa vállalathoz, újra beolvasztják, 
majd új oszlopok formájában szállítják vissza Tilburgba. Így válik teljessé a 
Tilburg körforgás.

Kiállítva Frankfurtban
Az olasz világítótest-gyártóval, a Grechi Illuminazione vál-
lalattal közösen kifejlesztett városi villanyoszlop, a 

Giotto lesz a Sapa Pole Products egyik sztárterméke a 
világ legnívósabb épületvilágítási és világítástechnikai 
ipari vására, a Frankfurt Light & Building 2010 vásáron való részvétel 
alkalmával.

A Sapa számos olyan terméket és megoldást fog bemutatni, melyek-
nek köszönhetően Pole Products részlege közkedvelt partner lett a 
világítási iparban.

„Szeretnének megmutatni, hogyan hozunk létre az alumíniumprofilok-
ból innovatív, biztonságos és vonzó megoldásokat a dekoratív és funkci-
onális városi világítási és forgalomirányítási rendszerekhez” – nyilatkozza 
Nicole le Sage, a Sapa Pole Products marketing és kommunikációs 
igazgatója. „A Giotto oszlop jól példázza majd a vállalat stratégiáját: 
Profiloktól a megoldásokig.” A Light & Building 2010 kiállítás Frankfurt 
vásárvárosában, április 11–16 között kerül megrendezésre. A szervezők 
több, mint 2000 kiállítót és több, mint 167 000 látogatót várnak.

Mondja el véleményét
–nyerjen egy ajándékultaványt!

A Shape sikerének előmozdítása érdekében kíváncsiak  
vagyunk az Önök véleményére is. A válaszadók közül  
öt darab 100 dollár (kb. 19 000 forint) értékű Amazon  
online ajándékutalványt sorsolunk ki. 

A játékban való részvételhez válaszoljon a 

www.sapagroup.com/survey
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>

>

Karbonsemleges 
villanyoszlopok

A hollandiai 
Tilburg villany-
oszlopai 95%-ban 
újrahasznosított 
alumíniumból 
készültek.

A ZigZag (cikcakk) 
egy többféle 
alakzatból álló fiók- 
és polcrendszer 
koncepció, 
amely színváltó 
alumíniumprofilokból 
készült.
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A Garia mindezen kívül opcionális luxusfel-
szereltséget, többek között beépített hűtőt 
is kínál. Kellemes felüdülést kínál, ha az 

ember a következő lyuk felé haladva esetleg 
megszomjazik.

A legszigorúbb gépjármű-szabványoknak 
megfelelően összerakott, az Egyesült Államok 
piacán áprilisban útjára induló Garia közúti 
forgalomban is használatos alacsony sebességű 
jármű (lsv) minősítést fog kapni, melynek 
köszönhetően letérhetünk vele a golfpályáról, és 
akár a városban is autózhatunk. Anders Lynge, a 
golfkocsi kreatív igazgatója és dizájnere szavaival 
élve: „A Garia modellt – a dizájntól egészen a 
technológiáig – teljes egészében az autók, nem 
pedig a golfkocsik ihlették.” 

Emellett hozzáteszi, hogy a Garia 
célja egy kényelmes, csúcstechno-
lógiás és csúcsminőségű golfkocsi 
létrehozása volt. „Azt szerettük volna, hogy a 
Garia könnyű, ugyanakkor masszív is legyen, és 
az is fontos szempont volt, hogy minden időjárási 
körülmény között ellenálljon a rozsdásodásnak.”

A rozsdásodásnak teljes mértékben ellenálló, 
strapabíró alumínium volt a létező legjobb anyag-
választás. „Az alumínium rozsdásodásmentes 
tulajdonsága azért is fontos szempont volt, mert 
a golfkocsikat gyakran használják a tenger köze-
lében lévő golfpályákon” – állítja Teija Åhlman, 
a prémium autógyártó, a Valmet Automotive 
kommunikációs menedzsere. 

 „Emellett az alumínium növeli a jármű 

presztízsét, és jó választás egy súlyos akkumu-
látorokkal ellátott elektromos jármű könnyű 
karosszériájához.”

A Sapa alumíniummal és karosszériatervezés-
sel támogatta a Valmet Automotive vállalatot, 
valamint adaptálta az alumínium alkatrészeket 
a Valmet Automotive gyártási eljárásaihoz. Az 
alumíniumkarosszériával rendelkező elektromos 
autók számos előnye közé tartozik a csökkentett 
károsanyag-kibocsátás és a szintén csökkentett 
üzemanyagköltség. Az pedig még a jövő zenéje, 
hogy vajon a golftudást is tudja-e fejleszteni.

SZÖVEG CARi SiMMONS 

JÁTÉK A 
GYŐZELEMÉRT

Ez semmi esetre sem átlagos golfkocsi. 
A Garia golfkocsit a Danes tervezte és 
a finn Valmet Automotive gyártotta, az a 
gépjárműgyártó vállalat, amely a Porsche 
Cayman és Boxster modelleket gyártja, 
továbbá a kocsi olasz hajtásláncát ugyanaz a vállalat 
gyártja, amelyik a Ducati sebességváltóiért felel – és 
mindehhez sportos alumíniumváz társul a Sapa 
jóvoltából.


