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Cégünkrôl és az általunk forgalmazott építôanyagokról, gépipari 
berendezésekrôl bôvebb információt talál honlapunkon:  

www.holimex.hu

ügyvezetô

Tisztelt Partnereink!

Szeretnénk Önöket, még a nyaralási szezon be-
köszönte elôtt néhány információval terhelni.

Köszönjük, hogy részt vettek a Holimex 
Szakmai Napokon, és sajnáljuk, hogy sokan 
- szándékuk ellenére - nem tudtak eljönni. 

Ahogyan a szakmai napon is jeleztük, sze-
retnénk kiegyensúlyozottabbá tenni kínálatun-
kat. Ezért a gyógyszeripar kiszerelô ágazatában 
használatos gépeket és berendezéseket gyártó, 
új cégeket vettünk fel partnereink közé. 

Ezek közül a szakmai napokon bemutattuk a Romaco csoportot és az egyszer használatos eszközö-
ket elôállító ATMI Life Sciences céget. Ott idô hiányában nem kerülhetett sor mindenkire, ezért most 
szeretnénk pótolni a mulasztást. 

Jelen számunkban találkozhatnak a Concept Engineering alakfelismerô berendezéseivel és a Farmo 
Res kis teljesítményû bliszterezôivel. Természetesen nem lettünk hûtlenek hagyományos profi lunk-
hoz sem. A régi kínálatot bôvítik a Hecht cég porkezelô berendezései. Szeretnénk kiemelni az Alpi-
ne légsugárszita legújabb változatát, amely - eddigi ismert jó tulajdonságain túlmenôen - rendkívül 
felhasználóbarát.

Köszönjük a kérdôíveken megfogalmazott véleményeiket. Javaslataikat legközelebbi rendezvé-
nyünkön fi gyelembe fogjuk venni.

Mindannyiuknak jó munkát és tartalmas nyári pihenést kívánunk.

Üdvözlettel
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   Hengerszékek, higiénés, zárt rendszerû portöltôk, hôálló tömítô anyagok, ipari és laboratóri-

umi prések, ipari gáz generátorok (nitrogén, oxigén), ipari porszívók, porkonténerek és kiszolgáló 
rendszereik, kompaktálók, kristályosítók, kulcsra kész vegyipari, gyógyszeripari üzemek. 

                    Alak és szín szerinti osztályozás az iparban. 

A végtermék megjelenésében egyre kritikusabb igényeket kell kiszolgálni úgy, 
hogy az elôkészítés, gyártás, szortírozás ideje ne növekedjen. Ennek egyik eszköze 
az optikai szortírozás, amely történhet fekete-fehér vagy színes kamerával, illetve 
infravörös érzékenyítéssel. Idegenanyag-felismerésre a röntgensugaras ellenôrzô 
rendszerek is ismertek, azonban ezek alakfelismerésre kevésbé alkalmasak, színre 
pedig egyáltalán nem érzékenyek.

Az optikai szortírozással a nagy sebességû anyagáramból nagy pontossággal lehet a nem meg-
felelô alakú vagy színû terméket és az idegen anyagokat eltávolítani. Széles körben használják a 
rendszert mûanyag-feldolgozásnál, cukorkagyártásnál, dohányiparban zöldség- és gyümölcsfel-
dolgozásnál és egyéb olyan helyeken, ahol magas minôségi követelménynek kell megfelelni.

A mûködési séma megmutatja, milyen módon szûri ki a berendezés a nem odavaló terméket:  

A vibrációs asztal-
lal biztosított egyenletes 
anyagáramból a szabadon 
esô minden egyes darab-
ról több kameraállásból és 
a szétválasztás szempont-
jából alkalmas fénnyel és 

színszûrôkkel digitális felvételeket ké-
szítenek. A nagysebességû képfeldolgo-

zásnak köszönhetôen a szabadon esô darabok 
közül a felismert hibásat a légkés nagy pontossággal kilöki, a 
jó termék és a selejt külön tárolóba kerül.

A számítógépes értékelés a kiválasztás alapja:                   Eredmény:

A 600-tól 2400 mm széles, vibrátorral ellátott, bevezetô asztalon a termék egyenletesen eloszlik, 
és áthalad a kamera látómezején, ahol az különbözô szögekbôl és különbözô szûrôk alatt (UV; 
IR  vagy színszûrôk) megvizsgál minden darabot. Ezt követôen történik a valódi szortírozás, ahol 
levegôsugárral eltávolítja a berendezés a nem kívánt darabokat.

Egyik partnerünk diószortírozásra alkalmazná a berendezést, jelentôs kézi munkaerô-megtaka-
rítást eredményezve. Másik nagyon nagy elônye, hogy a fárasztó és tartósan nem végezhetô kézi 
válogatás helyett akár 24 órában és lényegesen nagyobb pontossággal végezhetô el a feladat. A 
rendszer elônyei számos hazai ipari alkalmazás lehetôségét is elôrevetíti.

ELFOGADOTT SELEJT

Optikai osztályozó szalag

FOCUS® 600

Infeed
Infeed vibrator

Camera inspection

Camera-Laser inspection

Air separation

Good
Defect

Inspection belt
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  Lemezelô dobok, légsugár malmok, membrán szûrôk, mosófejek, mûanyag granulátum szál- 

és pormentesítôk, oldószer regeneráló berendezések, olajipari nagynyomású ikerszûrôk, ôrlô be-
rendezések, palettázók, pelletezôk, pikkelyezôk, pneumatikus anyagmozgató berendezések.  

FARMORES

Bliszterezô berendezéseket gyártó partnerünk: Farmores S.r.l. Bologna közelében található csa-
ládi vállalkozás. A bliszter szóról mindenkinek a gyógyszertabletta jut eszébe, jóllehet a fogkefét, 
a szúnyogriasztót is hasonlóképpen csomagolják. 

A több mint 40 éve alapított vállalat kezdetben 
nagyobb, hasonló tevékenységet (is) végzô cégek 
számára gyártott bliszterfólia-formázó egységeket. 
A cég fejlôdése óhatatlanul magával hozta, hogy 
a mélyhúzó, formázó szerszámok, ill. egységek 
nyomán fokozatosan komplett bliszterezô gépeket 
kezdtek gyártani. Az 1980-as és 90-es években két 
olasz „óriásnak”, elôbb Marchesininek, majd IMA-
nak volt több éven át kizárólagos beszállítója.

Az új évezreddel együtt elérkezett az idô az önállóvá válásra is; a cég közepes méretû gépgyár-
tóvá fejlôdve fokozatosan kilépett a „nagyok” árnyékából és önállóan jelent meg a hazai, majd a 
nemzetközi piacon.

A mai termékpaletta vezetô berendezései a folyékony gyógyszerkészítmények (ampulla, fi ola, 
elôretöltött fecskendô) csomagolására szolgáló bliszterezô gépek (a KB sorozat gépei és a leg-
újabb, K7 automata „balcony type” bliszterezô berendezés, ld. 1. kép).

A berendezések minden olyan kiegészítô funkcióval rendelkeznek, 
amely a versenyképes, esztétikus csomagolás kialakításához szükséges 
lehet (pl. perforáció, nyomtatás a fóliára, stb.). A szóban forgó berende-
zések 260, 320 és 350 mm széles PET, PVC és polisztirol fóliákat hasz-
nálnak a csomagoláshoz. A gépparkot egy különleges berendezés is szí-
nesíti (Biores), amely a fi olákat, ampullákat újrahasznosított papírkarton 
tálcákba csomagolja. (ld. 2. kép)

Természetesen nemcsak folyékony, hanem szilárd gyógyszerformák 
(tabletta., kapszula) csomagolására is lehetôség van Farmores gépekkel, 
akár alu/alu bliszterbe is, melyekbôl a szokásostól eltérô nagyméretû, ill. 
mélységû fészkek kialakítása sem jelent akadályt.

A termékpaletta további tagjai a kúptöltô, valamint folyadékok, kenôcsök és akár porok ún. 
„unit dose” csomagolásba (ld. 3. kép) való töltésére szolgáló berendezések. A speciális alkalma-
zások között említendô a kontaktlencse-csomagoló berendezés (alu/alu bliszterbe).

A Farmores gépek elônyei több, nagynevû versenytárs berendezéseivel szemben egyrészt az 
ár, másrészt a nagyobb rugalmasság, variációs lehetôségek, valamint a szerszámok cseréjének 
egyszerûbb, gyorsabb volta.

A gyógyszeripartól eltérô alkalmazások sorában fi gyelemre méltó az élel-
miszerek (pl. szendvics) inert atmoszférában történô csomagolása (ld. 4. kép), 
kozmetikai (ajakrúzs, stb.), ill. egyéb fogyasztási cikkek (édesítôtabletta-ada-
golódoboz, babaápolási cikkek, fogkefe, szúnyogriasztó lapocska, ragasztótu-
busok stb.) csomagolása Farmores berendezéseivel.

Magyarországon Farmores kúptöltô, kontaktlencse-csomagoló és ampulla-/fi olacsomagoló refe-
renciákkal rendelkezik.

1. kép

2. kép

3. kép

4. kép
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   Poradagolók, porkeverôk, porlasztva szárítók, porleválasztók, porszállító csigák, por-

töltô vonalak, siló rendszerek, sterilezôk, szalagszûrôk, szélosztályozók, szennyvíz-tisztító 
technológiák, szilárd-folyadék szeparátorok, sziták (száraz, nedves). 

ANRITSU a minôségi megoldás!

Ki ne szeretné, ha a késztermékek csomagolásában csak kifogás-
talan tömegû és darabszámú termék hagyná el a gyártósort. Ezt el-
lenôrizhetjük úgy is, hogy nem bontjuk fel a gyûjtôcsomagolást, a 
kartont, és nem szúrópróbaszerûen, hanem minden darabot meg-
vizsgálunk.

Az Anritsu közel fél évszázada tervez és gyárt 
ellenôrzô berendezéseket a gyógyszeripari, 
vegyipari és élelmiszeripari gyártó- és csoma-
golócégek számára. Ezek a különféle Check-
weigher – Töltési tömeg ellenôrzô; Metaldetec-
tor – Fémdetektor és X-ray Inspection System 
– Röntgen Ellenôrzô Rendszer egységek. Ez 
idô alatt a nagy gyártói tapasztalat a több mint 
90.000 gépegység (több mint 4500 röntgen el-
lenôrzô rendszer) üzembe állításából állt össze 
megerôsítve elhivatottságukat az élelmiszerbiz-
tonság és vevôk által elvárt minôségi követel-
mények iránt.

A tömegellenôrzés nem csak a vevôi megelége-
dettséget szolgálja (nincs tömeghiányos termék a 
csomagolásban), hanem a gyártó számára is fontos 
(nem ad ki feleslegesen túltöltött egységet), szigorú 
tûréshatáron belül marad a termék. Mind az ala-
csony töltésû, mind a túltöltött „NG” – Not Good – 
nem megfelelô jelzéssel kilökôdik a gyártósorból.

A tömegellenôrzés akár sok csatornán keresztül 
és kisméretû termékekkel is történhet. Erre fejlesz-
tették ki a kapszulatöltöttség-ellenôrzô berende-
zést, vagy a gyógyszerspray ellenôrzésére alkalmas 
készüléket. A kilökés történhet mechanikusan vagy 
sûrített levegôvel. 

A kilökés alapja lehet az esetleges fémszennye-
zés is. Ezt a fémdetektor elektromágneses terével 
ellenôrizhetjük, s a berendezés gyakran egybeépül 
a tömegellenôrzô egységgel.
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    Szivattyúk (minden anyagra), szûrô-szárítók, technológiai légszûrôk, töltôcsövek, tûzálló 

falazó anyagok, vákuum szárítók, vákuum szárító szekrények, vákuum szivattyúk, ventilláto-
rok, zsáktöltô berendezések, zsáktöltô vonalak, használt, felújított berendezések garanciával.

A beltartalmi ellenôrzésre 
széleskörû lehetôséget biztosít a 
röntgensugárral történô átvilágí-
tás, s a kapott kép számítógépes 
feldolgozása. Az Anritsu X-ray In-
pection System röntgensugárnya-
lábbal a kapun áthaladó terméket 
átvilágítja, s az áthaladt sugarat 
vonalérzékelôvel fogja fel. Ezt a 
szürkeárnyalatos képet számítógé-
pes feldolgozással számos prob-
léma felismerésére használhatjuk. 
Kimutathatók a különféle szennye-
zések, fém, fa, mûanyag, csont, kô 
és egyéb idegenanyag. Vizsgálható 
a töltöttség, kimutatható a csoma-
golásból hiányzó egység, vagy a 

törött, hiányos darab. Az ún. maszkolás segítségével a termék szempontjából nem meghatározó 
képrészek kivonhatók a vizsgálat alól, így a riasztás csak a termékben talált idegen anyagra 
korlátozódik, például a fémdoboz vagy a szalámivég záró fémgyûrûje nem ad riasztást, csak a 
valóban szennyezést tartalmazó termék kerül kilökésre.

A berendezés biztonságos kialakításának és a sugárszóródás megelôzésének köszönhetôen az 
Anritsu Röntgen ellenôrzô berendezések környezeti sugárterhelése igen alacsony szintû, kisebb 
mértékû, mint egy mellkas röntgenfelvételé. A képen a mindennapi életben észlelhetô sugárzási 
értékek láthatók.

Tömegellenôrzô berendezések hosszú ideje sikeresen 
mûködnek az élelmiszeripar számos területén – Nissin Foods, 
Kraft Foods, Gyôri Keksz telephelyein vagy a Procter & Gamb-
le–nél a dobozolt tamponok ellenôrzésére.

A Nestlé Hungária szerencsi gyárában már 10 darab feletti 
röntgen ellenôrzô rendszer nézi a késztermék tisztaságát (ide-

genanyag-mentességét). A legutóbbi berendezés most kerül üzembe helyezésre.
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HECHT TECHNOLOGIE

Német partnerünk 1978-ban alakult; máig is az alapító-
család tulajdonában van.

Fô tevékenysége az ömlesztett szilárd anyagok (por, 
granulátum) kezelésére szolgáló berendezések gyártása. 
Ezek jelentôsen megkönnyítik, biztonságosabbá és haté-
konyabbá teszik a szilárd anyagok tárolását, mozgatását, 
adagolását.

A termékválasztékban jelentôs helyet foglalnak el a zsá-
kos és big-bagben csomagolt anyagok kezelésére szolgáló 
berendezések (ld. 1. kép). Így számos megoldást kínálnak 
a big-bagek kiporzásmentes ürítésére és töltésére külön-
bözô izoláltsági fokozattal, valamint hasonlóan zsákok és 
hordók töltésére és ürítésére.

Az említett megoldások szinte természetes továbbfej-
lôdése következtében Hecht vezetô szerepet tölt be a 
„containment” (izolálási) technológiák terén. Ezek olyan 
megoldásokat foglalnak magukba, melyek a kezelt anyag, 
vagy a kezelô személyzet (esetleg mindkettô) védelmét 
különféle módokon szavatolják, az egyszerû helyi porel-
szívástól kezdve egészen a szélsôséges izoláltságot bizto-
sító kesztyûs manipulátorokig (ld. 2. kép).

Fontos részét jelentik Hecht termékválasztékának az olyan kiegészítôk, mint pl. a mintavevô 
berendezések (ld. 3. kép), adagolószelepek, a boltozódó anyagok kiürülését elôsegítô mechanikus 
bolygatók, nagy pontosságú adagoló- és szállítócsigák.

A legújabb fejleszté-
sek közül említésre mél-
tó a „ProClean conveyor” 
sûrûáramú vákuumos pneu-
matikus szállítóberendezés, 
amely elsôsorban gyógyszer-
ipari követelmények szem 
elôtt tartásával került kifej-
lesztésre (ld. 4. kép).

Hecht tevékenységében 
fontos részt képvisel a rugal-
mas, partneri igényekhez iga-
zodó engineering, így lehetô-
ség van egyedi igényeknek 
megfelelô speciális berende-
zések tervezésére és gyártá-
sára is.

A cég hazánkban pormentes zsáktöltô berendezések, mintavevôk referenciáival rendelkezik.

1. kép

2. kép

3. kép

4. kép

   Agglomeráló berendezések, alumínium ipari olvasztó kemencék, öntödei berendezések, 
segéd- és adalékanyagok, aprító gépek, benézô üvegek, bepárlók, bevilágító lámpák (Ex), 
big-bag töltôk-ürítôk, brikettezôk, cellás adagolók, centrifugák, CIP rendszerek.    
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   Csôhajlítók, diszpergálók, dobszárítók, drazsírozók, emulgeátorok, fóliázók, folyadék keve-

rôk, folyadék szûrôk (szûrôprések, lapszûrôk, vákuum dobszûrôk, gyertyás szûrôk), folyadék és 
paszta töltôk, folyadéktöltô karok, golyós malmok, granulálók, gyöngymalmok, szárítók.  

Újdonság a POWTECH-rôl

Bár úgy tûnt, elôzô két számunkban mindent elmondtunk a 
Hosokawa Alpine kiváló termékeirôl, a Powtech-en mégis tud-
tak meglepetést okozni. Többek között az új szemcseméret-meg-
határozó készülék bemutatására használták fel az alkalmat. Az 
Alpine több mint 50 éve gyártja az aprítási technológia fontos 
segédeszközét, a 200 LS légsugár szitát (200 mm átmérôjû be-
téttel mûködô – Luftstrahl Sieb). Az „ôs” még ma is sok helyen 
dolgozik, a 20 éve megjelent 200LS-N típusból pedig szállítot-
tunk a gyógyszergyárainktól kezdve cementgyárainkig, és még 
sok más helyre.

Az e 200LS típusjelölésben az „e” betû szorul magyarázatra. 
Az új szitagép jellemzôje:

e, mert elektronikus szabályozása van. Már az 1990-ben 
kidolgozott típusba is építettek számológépet, 
de annak a tudása nem volt több néhány adat 
rögzítésénél.

e, azaz ergonomikus, kerek, kisebb he-
lyen elfér, az érintôképernyôs kezelôpanel a 
mûszerházzal egybeépített, a jó láthatóságnak 
megfelelô szögben döntve

e, mivel az evolúciót képviseli, bár ez nyil-
vánvaló

e, ugyanis egyszerû kezelni, a grafi kus display 
tájékoztatja a kezelôt, hol tart, mit kell csinál-
nia, nincs szükség számítógépre

e, hiszen egyedülállóan elegáns ebben a tech-
nikában

A fönti reklámízû felsorolás után nézzük rész-
letesebben a mûszaki tulajdonságokat. 

F Nyomásmérés és -szabályozás
Pár éve már lehetett rendelni egy dobozt, mely gondoskodott a szitán esô nyomáskülönbség tar-

tásáról. Ehhez még egy pillangószelepet is be kellett iktatni az elszívó vezetékbe. Az érzékelôbôl 
jövô és a szelephez csatlakozó madzagok most eltûntek azáltal, hogy minden szükséges alkatrész 
az új modell házában nyert elhelyezést.
F Adapter más sziták alkalmazásához
A konjunktúra idején a gyártóknak szokása volt olyan gépeket fejleszteni, melyekhez az elôzô 

típus vagy más gyártó alkatrészei nem illettek, azaz minden régit ki kellett dobni. Az új légsugár 
szitagéphez adaptert szállítunk, melyek alkalmassá teszik bármely, 200 mm átmérôjû szita – akár 
a rázószita készlet használatát is. Csak az amortizálódott alapgépet kell lecserélni.
F Szitálási idô meghatározás
Az elszívó vezetékben szenzort helyeztek el, ami érzékeli, ha már nem távozik por a szitáról. 

Gyakori ugyanis, hogy biztos, ami biztos alapon 10-20 perc szitálási idôt állítanak be, jóllehet a 
szitabetét lukméreténél kisebb szemcsék néhány másodperc alatt elhagyják az anyagtömeget. A 
további felesleges holtidôt takaríthatjuk meg a beépített érzékelôvel.

POWTECH

Muzeális szitagép

e200LS - a XXI század modellje 
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   Amennyiben a felsorolásban szereplô valamely gép, berendezés felkeltette érdeklôdésüket,
úgy kérjük vegyék fel a kapcsolatot irodánkkal. Természetesen abban az esetben is várjuk 
jelentkezésüket, ha az Önök által keresett berendezés (még) nem szerepel a felsorolásban.

A Holimex Hírmondó megjelenik a Holimex Kft. jóvoltából.
Szerkesztôk: a Holimex Kft. dolgozói

©2010 Holimex Kft., Budapest/Magyarország
Megjegyzéseiket várjuk: 1125 Budapest, Zirzen Janka u. 38. • Tel.: 391-4400 • Fax: 391-4401

E-mail: holimex@holimex.hu • Internet: www.holimex.hu

Ne dobja ki a szitákat, ha lecseréli a szitagépet!

F Adatkezelés
A standard eljárásokhoz receptek írhatók, a mért értékekbôl diagramok rajzoltathatók, összeha-

sonlító elemzés, trendelemzés kérhetô.
F Csatlakozási lehetôségek  
A készülék hátoldalán 3 db USB kimenet, 1-1 LAN Ethernet és soros RS 232 csatlakozási lehetô-

ség van. A készüléket a legkülönbözôbb elektronikus adathálózatba lehet integrálni.
F Password management
A 21 CFR Part 11 szabványban rögzített követelményeknek megfelelôen adminisztrálhatók, ar-

chiválhatók, exportálhatók az adatok
F Nyelvválasztás
A Holimex részérôl felajánlottuk, hogy lefordítjuk magyarra a képernyôn megjelenô szövegeket, 

így a saját nyelvünk is választható lesz.

Végére hagytuk a csattanót: még mielôtt elkeserednénk, mibe is kerül majd nekünk ez a sok fej-
lesztés – fantasztikus, de igaz – olcsóbb lesz, mint az elôzô modell. Nemcsak azért, mert megspó-
rolhatunk egy csomó járulékos egységet (számítógép, képernyô, régi szitakészlet, nyomásérzékelô, 
stb.), hanem az e 200LS ára maga is alacsonyabb lesz mint az elôzô modell.

Az új modellre ez év ôszétôl várjuk megrendeléseiket!

Bár Önöknek, mint építtetôknek érdektelen, hogy melyik cég bérlistáján szerepelnek azok a 
szakemberek, akik a tetôkkel foglalkoznak, mégis bejelentjük, hogy építôipari részlegünket átvette 
a várpalotai székhelyû AHI ROOFING Kft. Kis fájdalommal vegyes büszkeséggel szemléljük, hogy 
az elsô számunkban bemutatott “kakukktojás” kikelt és kiszállt fészkébôl! Bár irodájuk helyileg 
változatlan, telefonszámaik is a régiek. Mi – a gépipari ágazat dolgozói – ezután is hisszük, hogy 
a „pillekönnyû, ám acélerôs” Gerard tetôrendszer a legjobb.

További információk a www.gerard.hu honlapon találhatók 
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