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A legújabb fejlesztés szabadalmaztatott terméke az MP (Master
Plant) termékcsalád.
A keverõ berendezés lelke a DBI (Direct Batch Inline) 2000-nek
elkeresztelt egység, melyet alig
látunk a keverõtartály alatt a
sok csõtõl, csatlakozástól.
Itt található a nagysebességû
diszpergáló elem, mely beszívja
a tölcsérbe adagolható folyékony vagy szilárd komponenseket, azokat göbösödés nélkül
azonnal diszpergálja a keverék
fõtömegébe. Az egység fölötti
tartályba nyúló keverõ fûthetõ/hûthetõ, ezáltal a hõátadásra sokkal kevesebb idõ
elegendõ. Az új design következtében a hagyományos berendezésekhez viszonyítva
• rövidebb ciklusidõvel

Keverõház és diszpergáló elem a berendezés lelke

• jobb diszperziós hatásfokkal
• szélesebb viszkozitás tartománnyal (500 Pas-ig)
• holttér nélküli készülékkel

lehet számolni.
Az egység egyben a mosófolyadékot is keringeti, így külön CIP
szivattyúra sincs szükség. Különösen rugalmassá teszi a berendezést
a tartály különbözõ magasságában elhelyezett több recirkulációs csõ.
A diszpergálás változatlanul tökéletes a névleges kapacitás akár
10%-a mellett is.
Akik márciusban Nürnbergben a Powtech kiállításra mennek, a
10. pavilonban találhatják új partnerünk a német IKA-Werke GmbH
standját (10/417). Területi menedzserünk a május 17-én tartandó
Szakmai Napunkon ismerteti a cég újdonságait, melyre szeretettel
várjuk az érdeklõdõket.

2007. MÁRCIUS
brikettezõk, cellás adagolók, centrifugák, CIP rendszerek, csõhajlítók, diszpergálók, dobszárítók,
drazsírozók, emulgeátorok, fóliázók, folyadék keverõk, folyadék szûrõk (szûrõprések, lapszûrõk,
vákuum dobszûrõk, gyertyás szûrõk), folyadék és paszta töltõk, folyadéktöltõ karok, golyós malmok,
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A Holimex által képviselt cégek talán leghangsúlyosabb része a
portechnológia területén jeleskedik. Fontos partnereink a
gyógyszergyárak, és mint köztudott a gyógyszerek jórészt tabletták,
melyeket porkeverékekbõl állítanak elõ. Tehát nekünk otthon kell
lennünk a porkezelés minden fázisában, kezdve a reakció elegy
centrifugálásától, a szárításon, keverésen, granuláláson át a
tabletták szállításáig, egységrakomány kezelésig.
Szakmánkban az egyik legfontosabb nemzetközi kiállítás a
POWTECH. Rudolf Péter (+36 309 407 361) és Somjai Imre
(+36 303 439 187) kollégánk utazik, hogy egyrészt kövessék a
terület fejlõdését, másrészt segítséget nyújtsanak azoknak a
kollégáknak, akik szerencsések március 27–29 közt Nürnbergben
tartózkodni. Számukra gyûjtöttük össze a kiállításon résztvevõ
cégeink adatait az alábbi táblázatban:
Cég

Tevékenység, termékek

GMF Gouda BV
PIAB

dob szárító, pikkelyezõ, pasztillázó, csigás szárító
vákuum konvejor, vákuum szivattyú
HOSOKAWA csoport
Alpine
malmok, szélosztályozók, légsugár szita
Bepex
kompaktor, dezagglomerálók
Micron BV
vákuum szárító, „Nauta” mixer, Cyclomix
(holland)
Micron Powder
kalapácsos és szélosztályozós malom
(német)
Containment
izolátor technika
Engelsmann
Mikropul GmbH
Concetti
Müller
Schneider
Andocksysteme
Ventilex
van Beek
(Celsius)
Buss-SMS-Canzler
IKA
Ekato Fluid GmbH
Toppy
Südmo GmbH
Jabsco GmbH
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Stand
száma
7-239
7-271
7-465
7-465
7-465
7-465
7-465

keverõk, sziták, gyógyszergyári berendezések
levegõ szûrõk, különleges körülményekre
csomagolósorok, palettizálók
saválló hordók, hordó emelõ/fordító
raklapemelõk és más mobil emelõk
dokkoló „split” szelep
fluidizációs szárító, sterilezõ

7-548
8-220
9-240
9-411
9-411
9-421
9-530

speciális csigák, fûtött csigás szárító

9-613

filmbepárló, nagy viszkozitású anyagok kezelése
folyadékok, paszták keverése, diszpergálás
keverés
paletta fordító gépek
higiénikus, holttérmentes szelepek, szerelvények
speciális szivattyúk

10-330
10-417
11-103
12-230
12-426
12-536
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granulálók, gyöngymalmok, szárítók, hengerszékek, higiénés, zárt rendszerû portöltõk, hõálló tömítõ
anyagok, ipari és laboratóriumi prések, ipari gáz generátorok (nitrogén, oxigén), ipari porszívók,
porkonténerek és kiszolgáló rendszereik, kompaktálók, kristályosítók, kulcsra kész vegyipari,
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TELSTAR tiszta téri
berendezések
Spanyol partnerünk, a barcelonai ipari övezetben 1963-ban alapított
TELSTAR bemutatására 14. számunkban már sort kerítettünk. Ott
kiemelten a vákuum technikára helyeztük a hangsúlyt. A múlt
évben néhány olyan berendezést szállításával bíztak meg bennünket, melyek a cég „tiszta téri” profiljába vágnak.
Számos iparágban a „normál” higiéniai viszonyoknak megfelelõ
gyártóhelyek, laboratóriumok mellett úgynevezett „tiszta tereket”
alakítanak ki, ahol a nagy-értékû termékek (elektronikai alkatrészek,
gyógyszerek) nem szennyezõdhetnek a külvilági kosszal. A terek
közötti közlekedés a személyzet, valamint a kezelt anyagok be- ill.
kizsilipelésével jár. A tiszta térbe tartó dolgozó ruházatáról a
rátapadt szennyezõdéseket el kell távolítani. E célra cégünk a múlt
évben 2 db, a spanyol Telstar cég által gyártott légzuhanyt helyezett
üzembe.
A légzuhany lényegében egy szûk
kamra, melynek két átellenes oldalán a kétféle tisztasági fokozatú
helyiségbe nyílnak az ajtók. A zsilipelést végzõ személy belépése
után a kamra megfelelõ helyein
elhelyezett
fúvókákon
keresztül
levegõ
befúvásával
történik a
ruházatra tapadt szennyezõdés eltávolítása. A kamrában való tartózkodás ideje elõre beállítható az
igényeknek megfelelõen; ez alatt az
idõ alatt az ajtók reteszeltek. A
kamra ventillátorral, levegõ szûrõkkel (a tiszta tér felõli oldalon
ún. HEPA szûrõvel), valamint zárt,
frisslevegõs lélegeztetõ készülék
csatlakoztatására alkalmas levegõ
vezetékkel is el van látva.
Természetesen, ha éghetõ porokkal,
folyadékokkal dolgoznak a tiszta térben, robbanásbiztos alkatrészekrõl gondoskodunk.
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gyógyszeripari üzemek, lemezelõ dobok, légsugár malmok, membrán szûrõk, mosófejek, mûanyag
granulátum szál- és pormentesítõk, oldószer regeneráló berendezések, olajipari nagynyomású ikerszûrõk,
õrlõ berendezések, palettázók, pelletezõk, pikkelyezõk, pneumatikus anyagmozgató berendezések,
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Tisztelt Építkezõ Olvasóink!
Elérkeztünk a GERARD tetõcsaládot bemutató cikksorozatunk
utolsó részéhez. Az élet úgy hozta, hogy a befejezés nagyon
frappánsra sikeredik. Talán még emlékeznek a sorozat elsõ
epizódjának címére: A hódfarkúval kezdõdött... Most azt
írhatnánk: …és a hódfarkúval fejezõdik be. Ugyanis a cikksorozat
utolsó epizódja az új GERARD hódfarkú tetõcseréprõl szól.
Elsõ látásra a különbség nem nagy a régi és az új hódfarkú cserép
között. Az ábrákat összevetve „csak a kisebbik vízelvezetõ árkot
duplázták meg” – mondja a laikus. Ez a semmiség azonban nem
öncélú igyekezet, hogy a cserép jobban hasonlítson a hagyományos
hódfarkú tetõcserépre. A kettõzött bordázottság növeli az
acéllemez merevségét, ezáltal az egész tetõ szilárdságát. A
színválaszték, a tartozék rendszer ugyanakkor azonos.
Az EU-hoz való csatlakozás
következtében be kellett fejeznünk az országba elsõként
bevezetett, nagy sikernek örvendõ cserépforma forgalmazását. A gyártó több európai
forgalmazó, köztük a Holimex
nyomására fejlesztette ki az új
hódfarkú
tetõcserepet.
Az
új-zélandiak ismét kitettek
Új hódfarkú
Régi hódfarkú
magukért, hiszen az átdolgozott, megerõsített hódfarkú
cserépforma hamar visszalopta magát a magyar Vásárlók szívébe.
Múlt évi statisztikánk szerint a hazai piac gyorsan
visszatalált a 2 évvel ezelõtti szintre. A piac tehát
minket igazolt, a hódfarkú
formát kifejezeten igényli
vevõkörünk. A képek reméljük Önöket is meggyõzik.
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poradagolók, porkeverõk, porlasztva szárítók, porleválasztók, porszállító csigák, portöltõ vonalak, siló
rendszerek, sterilezõk, szalagszûrõk, szélosztályozók, szennyvíztisztító technológiák, szilárd-folyadék
szeparátorok, sziták (száraz, nedves), szivattyúk (minden anyagra), szûrõ-szárítók, technológiai légszûrõk,

