
 

 
 

 

A Rohde & Schwarz belépett az oszcilloszkópok piacára 

A Rohde & Schwarz két új termékcsaládot vezet be, melyek révén belép az oszcilloszkóp-
gyártók táborába a világpiacon. Ezzel a lépéssel a vállalat tovább szélesíti a már eleve 
gazdag mérőműszer-választékát. „Az ügyfeleink teljes körű kínálatot várnak tőlünk, ebbe 
pedig az oszcilloszkópok is beletartoznak” - nyilatkozta Michael Vohrer vezérigazgató. 
„Ezen igények kielégítésére összesen hat új terméket hozunk forgalomba, melyekre 
nagyon büszkék vagyunk”. A berendezések a Rohde & Schwarz-nál felhalmozott 
szaktudásra épülnek, ahol az analóg és digitális fokozatok összeépítése, az áramköri- és 
szoftverfejlesztés, valamint a gyártás mind egy cégen belül összpontosul. Mindezek 
eredményeképpen olyan oszcilloszkópok születtek, amelyek jelenleg a leggyorsabb aktív 
jelbefogó képességgel rendelkeznek, elsőként tartalmaznak teljes mértékben digitális 
trigger rendszert, és a könnyű kezelhetőség érdekében érintőképernyővel készülnek. 
Ezen új területre való belépéssel kívánja hosszú távú növekedését biztosítani a gyártó. 

 

Az oszcilloszkópok piaca évtizedek óta stabil és folyamatosan bővül. „Az elektronikai iparban 
mindenhol szükség van ezekre a berendezésekre” - állítja Michael Vohrer. „Világviszonylatban 
közelítőleg egymilliárd dolláros szegmensről beszélünk”. Ezért a Rohde & Schwarz stratégiailag 
nem csupán a jelenlegi, jellemzően rádiótechnikai kommunikációval, repülés- és űrtechnikával, 
továbbá védelmi területekkel foglalkozó ügyfélkörére összpontosít, hanem újabb vevőket is 
szeretne megnyerni magának, különösen a széles körű elektronikai piacról. Több mint 75 éves 
tapasztalata és „hagyományos” szakterületein szerzett elsőrendű referenciái bizonyítják a cég 
kiválóságát. „Ügyfeleink elvárásainak megfelelően bővítjük termékválasztékunkat és lépünk be 
egy érdekes, bár igen éles versenyt diktáló piacra - pontosan ez az a kihívás, amellyel szívesen 
küzdünk meg a Rohde & Schwarz-nál” - nyilatkozza Vohrer.  

 

 



 

 
 

 

http://www.scope-of-the-art.com

 

 

 

 

A felhasználói igények optimális kielégítése érdekében a Rohde & Schwarz két új 
termékcsaládot, összesen pedig hat új műszert fejlesztett ki. Az 1 GHz-es és 2 GHz-es felső 
határfrekvenciával rendelkező, R&S RTO sorozatú berendezések csúcskategóriás színvonalat 
képviselnek. „A gyakorlati mérések során két igen fontos tényező, a gyors működés és az 
optimális jelhűség biztosítása volt a fő célkitűzésünk”  - magyarázza Josef Wolf, az 
Oszcilloszkóp Alrészleg igazgatója. „Ezen jellemzőknek és a kezelést jelentősen megkönnyítő, 
forradalmian új érintőképernyős kezelőfelületünknek köszönhetően még a bonyolult, összetett 
méréstechnikai műveletek is pillanatok alatt elvégezhetők. „Az R&S RTM készülékcsaládot 
univerzális alkalmazásokhoz terveztük, minden területre, ahol elektromos jeleket kell vizsgálni. 
Kutatólaboratóriumok, iskolák és elektronikával hobbi szinten foglalkozók számára egyaránt 
szükségesek oszcilloszkópok” - állítja Wolf. Ezért kínál a Rohde & Schwarz kiváló jellemzőkkel 
bíró, példátlanul jó ár/érték aránnyal rendelkező középkategóriás oszcilloszkópokat 500 MHz-es 
felső határfrekvenciáig. 

 

Amennyiben egyszerűbb oszcilloszkópra van szükség - egészen 350 MHz-ig - a 
Rohde & Schwarz leányvállalata, a HAMEG Instruments berendezései lépnek előtérbe. Ez a 
cég már több mint 50 éves múlttal rendelkezik középkategóriás oszcilloszkópok és 
mérőműszerek gyártásában. A HAMEG céget a Rohde & Schwarz 2005-ben vásárolta meg 
azzal a céllal, hogy ügyfélkörét az alacsonyabb árkategória felé kiterjessze. A HAMEG 2009 
elején sikeresen bővítette kínálatát, digitális oszcilloszkópokat forgalomba hozva 350 MHz-ig. 

 

 

 
Bővebb információ:  
  
 
 
Rohde & Schwarz Budapesti Iroda 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 
E-mail: rs-hungary@rohde-schwarz.com 
www.rohde-schwarz.com 
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