
A Danuvia 1932. III. 22. napán felvett jegyzőkönyv szerint „besegít” a Süss 
gyárnak az óraműves  gyújtók gyártásába. Idézet a jegyzőkönyvből: 

„1./ Az óraműves gyújtok tanulmányozására a Danuvia cég 4 – 6 főből álló
tanulmánycsoportot küld ki, 4 – 5 napos időtartalomra a Süss gyárba Ezen 
tanulmánycsoportnak a Süss gyár a felvilágosításokat minden téren megadja”

Ebből következik, hogy a Danuvia is kapót megfelelő gépeket      és 
rendelkezett  megfelelő szakemberekkel.

Együttműködés a Süss és a DANUVIA között.

Elgondolkozattam azon, 
hogy miért a Süss céget bízták  meg  
az óraműves gyújtók gyártásával, 
amikor már volt egy erre a célra 
szakosodott gyár.

Talán a gyár F épülete ahol az óra gyártására alkalmas  gépsorok 
voltak, igénybe kellett venni Danuvia gépsor segítségét is. Sőt a Gamma is 
besegített, Így fordulhatott elő a Danuvia, a MOM és a DaMoGa márkafelírat                         



Ezt az órát 1945 élőt Németországban Junghans márkanéven forgalmazták. 

A Junghans ébresztők általában 
szögletes szerkezettel készülnek és a 12 szám 
alatt, külön tengelyen van az ébresztő mutató, 
és a 6 szám felett a másodperc mutató.

Ritka a középre helyezett ébresztő mutató.

Forrás: ANTIQUE VINTAGE GERMANY ALARM CLOCK JUNGHANS

Fatokos ébresztő Junghans emblémával, „sűrűfogú” kerek szerkezettel. 
Ebben az esetben a kerek szerkezet és a középre helyezett ébresztő mutató a 
lényeges. Tok mérete: 10 x  18 x 9 cm. Szerkezet mérete: Ø 57 x 15,5 mm, 
megegyezik a későbbiekben „sűrűfogú” szerkezettel.



Különbség, az egyiken Danuvia márka felírat, a másikon Junghans embléma.

1945 után formailag és szerkezetileg azonos órák jelennek meg 
Magyarországon 1.

Forrás: ANTIQUE VINTAGE GERMANY, órás szakiskola. 
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1945 után formailag és szerkezetileg azonos órák jelennek meg 
Magyarországon 2.



Ez az ébresztő többféle márkafelirattal is forgalomba került.

„Kerek Glóbe ébresztők MOM 
márkafelirattal. Szerkezet átmérő
10,5 cm, lakkozott fémházikóban, 

fehér kartonszámlappal”

1945 után formailag és szerkezetileg a Junghans ébresztővel azonos órák 
jelennek meg Magyarországon 3.

Forrás: 
Dombóvári múzeum.
Krauss Péter gyűjtése.

Forrás:
Máthé István

gyűjtése.
Forrás: 

60 éves a MOM



Új állapotú ébresztők eredeti  dobozokkal.

Forrás: órás szakiskola. 



Különbség, az egyiken Junghans embléma, a másikon MOM márka felirat.

Forrás: Dombóvári múzeum. Krauss Péter gyűjtése.

1945 után formailag és szerkezetileg a Junghans ébresztővel azonos órák 
jelennek meg Magyarországon 2a.



A 60 éves a MOM katalógus két ismert és egy ismeretlen óráról ad hírt.

Asztali díszóra fakeretben, különféle színben és formában

Asztali díszóra fémkeretben és talpon, különféle formában.

Négyszögletes „MOM” típus, lakkozott vagy krómozott 
négyszögletes házikóban, 9 x 9 cm, berregővel, papiros 

számlappal. 
Itt a méret ismeretlen.



1944

A MOM 60 éves fennállására kiadott katalógus olyan ébresztőket 
tartalmaz, amelyek megegyeznek a Junghans gyártmánnyal.



Sajtológépek.

Forrás: 60 éves a MOM

Amíg a Csörsz utcában volt az óragyártás, az osztályommal meglátogattuk a gyárat.  A „monstrumok működését csodálattal szemléltük. A 
termet elhagyva, ahol iszonyatos zaj volt, balesetvédelmi oktatást tartottunk a kísérőnk segítségével.



Ébresztő óra szerelés

Forrás: 60 éves a MOM



Danuvia csővázas. Sűrűfogú szerkezettel. 21 X 8 x 11 cm. 

DANUVIA „MINI”. Sűrűfogú szerkezettel.

Forrás: VATERA /2011. Kikiáltási ár: 2 800 Ft

Forrás: órás szakiskola

Önálló fejlesztésű tokok.



.
Danuvia Fegyver-és Lőszergyár Rt. Budapest XIV Angol- u 21–20. 
Később: Központi Szerszám és Készülékgyár.
1945. májusában kb. 700 dolgozó havi 40.000 db órát készít!
1945. június 1 - én kezdődik a szerelés. 220.000 óra gyártását vállalták 

Oroszországnak szánt jóvátétel fejében.
1945. augusztus 20. a mintadarabot bemutatják az orosz hatóságoknak.

Forrás (Internet): ipar - Képek a Danuvia gyárról. MAFIRT: Cserna György 

1946. szeptember 17. Budapest, Kész ébresztőórák a Danuvia Fegyver-és Lőszergyár 
Rt. üzemében. 

Szakmai újságokban megjelent írások.



1948. június 1. Hirdetés: Órás és Nemesfémiparos.

1948. június 15. Danuvia óragyár munkája. Újságcikk. Órás és Nemes 
fémiparos. A centrális Nemzetközi Vásár.  „Nagy sikere volt - az  
Óragyárnak, Óraüzemnek, a Danuvia óragyárnak, a  MOM - és a
Tempus - óraüzemnek.”

1948. május 15. szám. Újságcikk Órás és Nemesfémiparos.
"Az óraipar a hároméves terv szolgálatában”.

1949. június 29-i jkv. szerint még mindig ment az óragyártás, 
szeptemberben hagyta el a Danuviát.



Típusszámot nem alkalmaznak .
(A MOM  alapszerkezeté 25-1, ezért a 25-0 típust alkalmazom). 
Márka felírat: Junghans, DANUVIA, Danuvia, MOM, Damoga, (DANUVIA-MOM- GAMMA) 
Népszerű neve: „sűrű fogú". 
Kerek szerkezet: Ø 57 x 15,5 mm
Kerekei és azok fogszámai: (Z = fogszám, kisbetű = magyar név kezdő betűje)
Zm =50, zp = 10, Zp = 64, zk = 8, Zk =  60, Zmp = 8, Zpm = 64, Zg = 8, Zg = 15
Óránkénti lengésszám = 14 400. Percenként lengésszám = 240
A tok mérete: Változó
Gátszerkezetei: Roskopf (peckes), illetve Clement, az ébresztő szerkezetnél 

A szerkezet műszaki adatai

A szerkezet felismerésének 
módja:

Lásd még: 
MOM A. 25-1. Alap ébresztő szerkezet műszaki adatai.

a hátlap 
levétele 

előtt.

a hátlap 
levétele 

után.



A  „sűrű” fogú szerkezet felismerésének egyszerű módjai.

A fogaskerekek fogainak megszámolása nélkül két 
alkatrész alapján is megállapíthat, hogy sűrű fogú.

a negyedes és váltó kerék a 
csapágylemezen kívül van.

az ébresztő igazító
tengelyén nagy fogaskerék 

van.

A „ritka” fogú.

A váltó kerék a 
csapágylemezen 

belül.

Jellegzetes kerek 
kivágás.



Próbálkozásaim:
Első kapcsolatfelvétel a gyárral. 

Nem is hallottak DANUVIA és MOM ébresztőről.
Második kapcsolatfelvétel a gyárral. 

Felhívtam figyelmüket a sakkórák vitrinre.

Ezek után megadtak internetes címeket és javasolták vegyem fel a 
kapcsolatot Martin Fischer Úrral (info@junghans-vintage.de). Fischer Úr 
javasolt címeket felkeresetem.

Együttműködés a Junghans gyárral. 



Junghans - vintage [Archiv] - R-L-X Das Forum
www.r-l-x.de/forum/archive/index.php/t-33617.html
16.07.2006 - 13 Beiträge -  8 Autoren
Erweiterung meiner Sammlung: http://i1.tinypic.com/206bk7s.jpg ... 
Link (http://www.uhren-mikl.dyndns.org/index.asp), allerdings ich bin mehr ...

VINTAGE JUNGHANSAbout 3 570 000 results
Web, Videos, Images, Shopping 
Amazon, Twitter, Facebook , News, Maps, Wikipedia, More, Did you mean:
Ads related to VINTAGE JUNGHANS

Internetes címek

A legtöbb információs helynek javasolták:
JUNGHANS VINTANGE Die X-Akte Junghans!
Ungelöste Fragen, Zusammenarbeit mit anderen Firmen und vieles mehr - ein Versuch 
der schrittweisen Aufarbeitung... Einfach den entsprechenden Unterordner wählen 
und helfen, die Rätsel zu lösen!
Megoldatlan kérdések, más cégekkel való együttműködés és még sok minden más - a 
fokozatos feldolgozás kísérlete ... Egyszerűen válassza ki a megfelelő almappát és segít 
megoldani a rejtvényeket

Igyekezetem  semmilyen bizonyítható eredményre nem vezetett, DANUVIA – MOM 
névvel kapcsolatban.

Ez valószínűleg az én hibám. Talán lesz valaki akinek sikerül.



Megválaszolatlan kérdések.

Miért kért a Szovjetunió jóvátételkéni ébresztőórát?

1945. évben ki tudott arról, hogy Magyarországon ébresztőórát gyártanak?

Az elképzelhető, hogy egy meglévő óra alkatrészéről rajzot készít valaki.
Bármelyik magyar órás, aki szakrajzot tanult képes erre.

Vannak gépek. Süss és Junghans együttműködés légelhárító gránát 
gyújtófejébe  óraműves gyújtószerkezet gyártása.  Az 1932. éven a Süss kiképez 
szakembereket a Danuvia számára, átadja a technológiát és gépeket is biztosítja. A 
szerződés megszegése: „a gépsoron más óraszerkezet nem gyártható”, nem 
lehetett akadály..

Honnan szerezték be a nyersanyagot?

Mindezek mellet hosszú ideig működő, jól javítható , szép kivitelű asztali 
ébresztő órákat készítettek.

Sok szép kivitelű órát látunk Krauss Péter óra gyűjteményében (Dombóvár).



Még mozgalmi feliratú számlapokat is készítetek.
„A Nehézipari Központ a dolgozókért”

felirattal.

És természetesen Rákosi Mátyás „Szeretett Atyánk” 60 éves születésnapjára is készült óra.


