
 

 
 

 

Sajtóközlemény 
 

Együtt növekedni: Az Agritechnica 2019 vásárra a BPW 

megerősíti sikeres rendszerpartneri kapcsolatait a 

mezőgazdasági gépgyártókkal. 
 

 A BPW előmozdítja a Mezőgazdaság 4.0 trendet a Hightech tengelyekkel és a 

digitalizálással 

 365 napon keresztül sikeresen növekedni: A vásári stand megoldásokat kínál a 

teljes betakarítási folyamatra. 

 A vásár fénypontjai: Mérlegelés mérleg nélkül és „betonkemény” világítás 

 

Szombathely, 2019. 08. 07 – A BPW csoport sikeresen növekszik a mezőgazdasági 

gépgyártók egyik kedvelt rendszerpartnereként. A Hightech tengelyekkel és a digitális 

innovációkkal a vállalat előmozdítja a Mezőgazdaság 4.0 trendet: Az Agritechnica 2019 

vásáron a BPW kifinomult megoldásokat kínál az egész évre – a talajműveléstől a 

betakarításig.   

 

Még hogy rusztikus: A mezőgazdaságot manapság már a haszongépjármű-ipar élcsapatának 

tekintik; az innovációk napjainkban sokkal inkább a szántóföldön kezdődnek, még mielőtt elérnék 

az építési területeket és az autópályákat. Ezzel szemben egyre több beszállító és gazdálkodó 

előnyben részesíti a nagy méretű, autópályán is használható pótkocsikat, mert a rakodóudvar és 

a használat helyszíne között egyre nagyobb távolságokat kell megtenni növekvő terheléssel. 

Mindkét fejlesztés a mezőgazdasági gépgyártás legjelentősebb rendszerpartnereinek sorába 

emeli a BPW-t: A mezőgazdasági alkalmazásokra szakosodott magyarországi BPW-Hungária 

leányvállalat évek óta nagy sikerrel növekszik.  

 

Csánk Péter a Vevőkapcsolati Központ értékesítési vezetője: „A BPW megmutatja, hogy mit 
értünk rendszerpartnerség alatt: Szorosan együttműködünk a járműgyártókkal, a beszállítókkal és 
a gazdálkodókkal, hogy közösen fejlesszük a legfontosabb innovációkat az ügyfelek számára 
biztosított meggyőző előnyökkel”. 
 

A Mezőgazdaság 4.0 témával kapcsolatos trend egyértelműen megnyilvánul a BPW vásári 

standjánál (15. csarnok, E05 stand): A BPW bemutatja az év folyamán kidolgozott alváz-

technológiai megoldásait – a talajműveléstől kezdve a vetésen, a trágyázáson és a 

növényvédelmen át a betakarításig és a szállításig bezárólag minden folyamathoz testre szabott 

megoldást kínálva.  

 

A vásár fénypontjainak egyikét az alvázba szerelhető „AGRO Hub“ számítógép jelenti, amely 

nemcsak pontos információt szolgáltat a jármű üzemi adatairól, hanem hozzávetőlegesen 2 %-os 

pontossággal leméri a rakomány súlyát is, anélkül, hogy a járművel mérlegre kellene hajtani. A 

mérlegelő rendszer rendkívül robusztus kivitelű; az összes adat grafikusan kerül előkészítésre és 

az ISOBUS interfészen keresztül közvetlenül a vontató járműbe vagy Bluetooth segítségével 

vezeték nélkül mobil végfelhasználói készülékekbe továbbítható. Az adatok elszámolás céljából 

kiértékelhetők: Ennek köszönhetően a mérlegelő rendszer különösen a beszállítók számára 

bizonyulhat hasznosnak. A rendszert most a vezető gyártók kezdik beépíteni járműveikbe. 



 

 
 

 

A BPW ragyogó példával jár elől a világítástechnika terén is: Az „Ermax TM11“ hátsó lámpák új 

generációja ütésálló polikarbonát burkolatának és a LED-es technológiának köszönhetően 

rendkívül nehéz körülmények között is használható a mezőgazdaságban – ráadásul szédületesen 

jól is néz ki: A dinamikus villogó grafika szuper sportautóra emlékeztet, speciális kérés esetén 

pedig kivilágítva megjeleníti a mezőgazdasági gépgyártó cégemblémáját is. Míg a hagyományos 

lámpák rendszerint már egy év elteltével mikroműanyaggá morzsolódnak, addig a TM11 

élettartama megegyezik a járműjével. Ez kíméli mind a pénztárcát, mind pedig a környezetet.  

 

Képaláírás: Együtt növekedni. Egész évben: 

Technológiai szakértelmével és digitális 

hozzáértésével a BPW az ügyfelekkel 

együttműködve új megoldások kidolgozásán 

fáradozik a mezőgazdaság számára. (Forrás: 

BPW) 

 

 

 

 

 

 

Néhány szó BPW Agrarról  

A BPW-Hungária Kft, amely a BPW Bergische Achsen KG 100 %-os tulajdonú leányvállalata, a 

BPW csoporton belül a mezőgazdasági alvázrendszerekre és speciális tengelyekre szakosodott. 

A vállalat termékportfoliója a futótengely-csonkoktól kezdve az egyedi tengelyeken át a kerettel 

rendelkező komplett tridem futóművekig terjed, beleértve a rugózást és a felszerelt fékrendszert is 

több mint 30 t összterhelésre méretezve. Magyarországon több mint 1 500 alkalmazott foglalkozik 

kiváló minőségű és műszakilag kifinomult tengelyek, továbbá alvázrendszerek gyártásával. A 

mezőgazdasági termékeket a BPW csoport világszerte tevékenykedő tagvállalatain keresztül 

forgalmazzák. www.bpwagrar.com 

 

Néhány szó a BPW csoportról 

A BPW csoport a minden olyan termék kutatásával, fejlesztésével és gyártásával foglalkozik, 

amely a közlekedési eszközöket mozgatja, biztosítja, megvilágítja, intelligenssé teszi és digitálisan 

hálózatba kapcsolja. A vállalati csoport a BPW, Ermax, HBN, HESTALés az idem telematics 

márkáival világszerte keresett rendszerpartner a haszongépjármű-ágazatban, ami az alvázakat, a 

fékeket, a világítást, a zárási és karosszéria-technológiát, a telematikát, továbbá a 

tehergépkocsik, trélerek és autóbuszok további fontos komponenseit illeti. A BPW csoport átfogó 

mobilitási szolgáltatásokat nyújt a közlekedési vállalatoknak. Ezek a globális szervizhálózattól 

kezdve a pótalkatrész-ellátáson át a járművek, járművezetők és a rakomány intelligens hálózatba 

kapcsolásáig terjednek. A tulajdonos által vezetett vállalati csoport jelenleg 7 200 alkalmazottat 

foglalkoztat több mint 50 országban és 2017-ben 1,48 milliárd € konszolidált árbevételt sikerült 

realizálnia. www.bpw.de  

 

Kapcsolat: 

Lenner Nóra 

Marketing munkatárs 

Tel:       +36 94 517-349 

Fax:      +36 94 517-361 

http://www.bpwagrar.com/
https://www.bpw.de/
https://www.bpw.de/produkte/beleuchtung-kabelsysteme
https://www.bpw.de/produkte/kotfluegel-schmutzfaenger
https://www.bpw.de/produkte/verschliess-aufbautentechnik
https://www.bpw.de/produkte/truck-trailer-telematik
http://www.bpw.de/


 

 
 

Mobile: +36 20 527 3134 

Email:   LennerN@bpw.hu  
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