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MEGOLDASOKAT KINAL 
• A FALCON-VISION 

1996 OTA AZ IPARI KEPFELDOLGOZAS ELVONALABAN 

A· magyar tulajdomi Falcon-Vision ZRt-t 

1996-ban alapitottak olyan, a szamitoge

pes kepfeldolgozas technologiajan alapu\o 

gepek fejlesztesere, amelyek feladata 100%

os termekellenorzes a tomeggyartasban. 

Berendezesei szerte a vilagban iizemelnek 

Mexikotol Japanig. 2002 ota a Cognex part

ner-rendszerintegratora Magyarorszagon, 

2012 ota az Allied Vision magyarorszagi, 

2014 ota pedig romaniai disztributora, 

emellett 2012 ota a nemet Polytec cegcso

port LATAB markanevii ipari ledvilagitasa

inak is magyarorszagi disztributora. 

A ceg 20. sziiletesnapja alkalmab61 uj ar

culattal fogadja a latogat6kat weboldalan 
(www.falcon-vision.com). Standjaval ta
lalkozni lehet hazai es kiilfoldi kiallitaso

kon (ilyenek peldaul: Magyarorszagon az 
Ipar Napjai es az Automotive Hungary, 
Nemetorszagban a GIFA es az Euroguss 
vagy Kinaban a Metal China). 

Tevekenyseg, termekek 
A ceg a vev6k egyedi igenyeit szolgalja ki. 
A partnerek min6segproblemainak meg

oldasara minden alkalommal megval6sit
hat6sagi tanulmanyt keszit, amihez alkal
mazastechnikai merni:ikei az erre a celra 
fenntartott, sokfele optikai eszki:izb61 all6 
laborkeszletet hasznaljak. Ezen alapul a 
megval6sitasi koncepci6, majd az arajanlat. 
A berendezeseket kepzett szakemberek ter
vezik es epitik ISO 9001:200 szerinti mi

n6segiranyitasi rendszerben. 
A Falcon gepei szamos iparagban (pl. az 

aut6-, iiveg-, miianyag-, gy6gyszer- vagy elel
miszeriparban) vegeznek 100%-os termek

ellen6rzest. Vannak ki:iztiik gyart6sorokba 
integralt nagy bonyolultsagu automata me
r6gepek, celgepek, rendszerbe epitett k6dol
vas6 egysegek, de egykameras rendszerek is. 

Mara a ceg valamennyi teriilet (gepeszet, 
elektromos, gepvezerles, merestechnika, 
szoftverfejlesztes) tervezesi munkait ha
zon beliil, sajat er6forrasokkal vegzi el, de 
a kivitelezesi feladatokat (alkatreszgyartas, 
gepesz es elektromos szereles, finomhango
lasok) is a sajat miihelyeiben oldja meg. 

A Falcon berendezesei miiki:idnek ti:ib

bek ki:izi:itt az Audi, a BMW, a Continental, 
a Daimler, a GE, a Nemak, valamint az 
Unilever hazai es kiilfoldi iizemeiben. 

Berendezeseihez a ceg gyartaski:ivetest, 
tavfeliigyeletet es 7 /24 szervizt nyujt barhol 
a vilagon. 

Kutatas-fejlesztes 

A ceg 2015-ben tamogatast nyert az 

Eur6pai Uni6 Horizont 2020 kutatasi 
es innovaci6s keretprogramjanak KKV 

eszki:iz alprogramjaban, 666774 szerz6-
desszam alatt. A QualiLine-C-2.0 projekt 
celja a QualiLine-C fejlesztese annak er
dekeben, hogy a rendszer kell6en rugal
mas legyen, amit modularis felepitessel 
es az egysegek, elemek standardizalasaval 

FalconVision 

oldanak meg. A projekt varhat6an 2017. 
ki:izepen val6sul meg. 

A Falcon celja - a H2020 program irany

elveivel i:isszhangban - a kepfeldolgozason 
alapul6 min6seg-ellen6rzesben beti:ilti:itt 
szerepenek meg6rzese es piaci pozici6janak 
megtartasa a vev6k igenyeinek egyre maga
sabb szinvonalu kielegitese reven. 

Fejlodes es novekedes 
A ceg az elmult evekben igen komoly fej-

16desen ment keresztiil: sziik i:it ev alatt a 
letszam es a telephely merete ti:ibb, mint 
duplajara, az eves forgalom pedig mint
egy haromszorosara n6tt, es varhat6, hogy 
ez a trend folytat6dik. A megni:ivekedett 
feladatmennyisegre a Falcon-Vision szer
vezeti felepitesenek racionalizalasaval es a 
munkaszervezes hatekonysaganak ni:ivele

sevel reagal. Emellett szamos bels6 miisza
ki fejlesztesi - ki:iztiik szabadalmi eljaras 
alatt all6 - projekten is dolgoznak a ceg 
tovabbi fejl6desenek es a termekportf6li6 
vev6i elvarasokhoz igazod6 b6vitesenek 
erdekeben. 


