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TÖRTÉNETÜNK
L e g f o n t o s a b b f e j e z e t e k

ALAPÍTÁS

Kisszövetkezetként, 16 fővel, Érden

PROFILVÁLTÁS

Egészségügyi műszerek gyártása, valamint a 

KGST exporttevékenység megszűnt

ÁTALAKULÁS: KFT.

Új feljesztési irányok keresése

Kutatás-fejlesztési tevékenység, 

videodenzitométer, ELISA, 

orvosi műszerek fejlesztése, 

gyártása.

Vasút részére 75Hz-es vevő, 

EVM-120

KGST országaiba

exportáltunk vegyipari

elemző, valamint gáz-

és oldószergőz

érzékelő

berendezéseket



HSH-03

Cégünk zázlóshajója, az elektrohidraulikus

sorompóhajtómű

TELJESEN ELEKTRONIKUS 

SOROMPÓBERENDEZÉS

33 berendezés Sopron-Szombathely-

Szentgotthárd (GySEV)

HÉV vonalak

UTB export Bosznia-Herzegovinába (Konjuh

és Strašanj)

ELSŐ GENERÁCIÓS SOROMPÓ

Távdiagnosztikára is alkalmas útátjáró-

biztosító berendezés megválósítása

A HSH-03 fejlesztése során

szerzett tapasztalatok

alapján cégünk sikeresen

lépett ki a hidraulikus

váltóhajtóművek piacára is.

Iraki vasúttervezési

projekt:

Kirkuk-Sulaymaniyah, 120 

km hosszú, kétvágányú, 

200 km/h pályasebességű

vasúti pálya teljes

infrastruktúrájának

tervezése

Áramellátás

Tata, Ferencváros rendezőállomás

HSH-ITA

Olaszországi vasút részére kifejlesztett

elektrohidraulikus sorompóhajtómű



IPARI INNOVÁCIÓS DÍJ

"Az elektronikus útátjáró-fedező berendezés" 

komplex rendszerének megvalósításáért.

HŐVÉDŐ TERMÉKÜNK

EXPORTPIACI SIKERE
Olaszországban sikeres piaci szereplés

Más iparágú termékek

fejlesztése, MANTI

Jedlik Ányos díj

Alapítónk Jedlik Ányos-díjban részesül

KEPP

A Műszer Automatika Kft. bekerül a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium Kiemelt

Exportőrei közé VEM-10, MADEL, KVE
Új LED optika, váltóerőmérő és közbenső

végállás-ellenőrző berendezés



VEM-10



VEM-10 
képességek



A fejlesztés 
következő lépései



MA-KVE

• Villamos-, illetve mechanikus 
állítóművel szerelt kitérők

• 60-170 mm csúcssín nyitással 
rendelkező kitérőkhöz 

• Az összes Magyarországon 
alkalmazott váltóhajtóművel 
összekapcsolható.

• Telepíthető vályúaljba vagy önálló 
saját tartókeretre.



MADEL

• 12DC/P, 12DC/F

• 24DC/P, 24DC/F

• 35AC/P, 35AC/F

• 2060DC/P, 2060DC/F

Típusok:



MADEL optikák

• Feltétfüzeti megfelelősség 

2013.02.28. (101854/1995 

Kiegészítve 103425/1995) 

követelményrendszer

• MÁVSZ 2431/2 szabvány 

szerinti sorompó közúti 

jelzőkbe tervezve

A MADEL optikák az alábbi rendszerű fényáramkörökbe tervezhetők, építhetők 
be, illetve üzemeltethetők:



Útátjáró biztosításÚtátjáró biztosítás



UTB család

• UTB

• UTB-B1

• UTB-B2

• UTB+

• UTB-M1+

• UTB-M2

• 2021.10.01 – 2022. 03. 31 

intervallumban:

• 99,795% rendelkezésre állás

• 4,062 ⋅ 10−5
1

ℎ
saját hibaráta



MA-UTB-M3



Sorompóhajtómű felújítások
és rendszeres karbantartás




