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31. SZÁM

Tisztelt Partnereink!
 
Egy adósság törlesztésével kell kezdenem szokásos 

beköszöntômet. 

Rendszeres olvasóinknak valószínûleg feltûnt, hogy 
az AHI tetôfedô anyagokról szóló beszámolók eltûntek 
a Hírmondóból. 

Ennek az a magyarázata, hogy az AHI újzélandi anya-
vállalata úgy döntött; európai gyárát hazánkban, Inotán 

fogja felépíteni. Miután az üzem elkészült, logikus lépés 
volt, hogy a cég saját kezébe vette az értékesítést is. 

Egyik szemünk sír, a másik nevet: sajnáljuk, hogy nem értékesíthetjük a továbbiak-
ban ezt a kiváló minôségû terméket, másrészt némi büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy 

több mint 60 lehetséges helyszín közül éppen Magyarországot választották – részben a Holimex 15 
éves eredményes munkája következtében is – az új üzem helyszínéül.

A gépipari ágazat változatlan lelkesedéssel dolgozik és új partnerek bevonásával igyekszünk a 
kiesett forgalmat pótolni. Ahogyan reméltük, az idei év már sokkal biztatóbb jelekkel indult és több, 
nagy projektben is módunk van tevékenyen részt venni.

Az idei év egyik fontos eseménye lesz az INTERPACK kiállítás Düsseldorfban, melyre ezúttal is 
szeretettel hívnánk az érdeklôdôket. Szokás szerint kollégáink a helyszínen is segítik régi és jövendô 
partnereink tájékozódását, tájékoztatását. 

A további jó együttmûködés reményében, tisztelettel
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ANRITSU = japán pontosság és megbízhatóság!

Az ANRITSU csomagolástechnikai berendezések közül a tömegellenôrzô (Checkweigher) 
egységek gyártása, fejlesztése 1965 óta töretlenül ível felfelé. Errôl személyesen is meggyôzôd-
hettünk – több mint 12 órai repülés, 9000 km megtétele után – a nyár folyamán egy gyári szer-
viztanfolyamon. Japán barátaink egy héten át ismertették a legújabb röntgensugárral mûködô 
felismerô rendszert, fémdetektort és tömegellenôrzôt. 

A tréning résztvevôi

A dinamikus mérési eljárás bevezetése után a Checkweigher berendezések nagy számban 
jelentek meg, majd 1981-tôl a mágneses hullámok analízisével a MetalDetektorok széles vá-
lasztékát kínálták. 2000-tôl az Anritsu Röntgen Inspekciós rendszerekkel szolgálja a minôség-
biztosítást. A több mint 90 000 db eladott egységbôl mintegy 55 000 darab a tömegellenôrzô 
berendezés és 4500 felett van az röntgensugaras berendezések száma.

Tömegellenôrzô

Tömegellenôrzés

Elsôsorban az élelmiszeripar, de a gyógyszer-
ipar számára is számos megoldást fejlesztettek 
ki az automatikus tömegmérésre, a 0,5 grammos 
terméktömegtôl akár a 60 kilogrammos egységek 
mérésére, ellenôrzésére és a gyártósorból való 
eltávolításra. A berendezés kiválasztásának szem-
pontja a mérendô tömegen kívül a termék formá-
ja vagy a csomagolás módja. A tömegellenôrzôk 
kombinálhatók fémszennyezés-érzékelôvel. 

Kapszulák

   Agglomeráló berendezések, alumíniumipari olvasztókemencék, öntödei berendezések, 
segéd- és adalékanyagok, aprítógépek, benézô üvegek, bepárlók, bevilágító lámpák (Ex), big-
bag töltôk-ürítôk, brikettezôk, cellás adagolók, centrifugák, CIP rendszerek.    
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Aerosolos palack

Külön kiemelendôk a gyógyszeripar részére fejlesztett kap-
szulához, kis átmérôjû üvegekhez, 10-50 milliliteres aerosol 
palackokhoz fejlesztett tömegellenôrzô egységek. Ezek akár 
2.000 kapszula/perc illetve 200 üvegcse/perc sebességgel ké-
pesek az ellenôrzést a nem megfelelô termék kiválasztását biz-
tosítani.

Anritsu X-ray Inpection System

Alapvetô követelmény, hogy a késztermékek csomagolásában nem csak azonos tömegû, de 
egyenletes minôségû és darabszámú termék hagyja el a gyártósort. Ezt ellenôrizhetjük úgy is, 
hogy nem bontjuk fel a gyûjtôcsomagolást, a kartont, és nem csak szúrópróbaszerûen, hanem 
minden darabot megvizsgálunk, átvilágítunk és a kapott képet elemezve hozunk döntést.

                                                      Nem megfelelô                                    OK - mehet

A röntgensugárnyaláb a kapun áthaladó terméket átvilágítja, s az áthaladt sugarat egy vo-
nalérzékelô fogja fel. Az így keletkezett szürkeárnyalatos képet nagy sebességû számítógépes 
képfeldolgozással a késztermék beltartalmi ellenôrzésére használhatjuk.

Az egyes zárt dobozokban – édesipar; konzervipar – a szennyezô anyagok mellett a hiányzó 
terméket is ki lehet mutatni, a gyûjtôdoboz felbontása nélkül is. Ugyanezzel a módszerrel a 
sérült, törött darab is kiemelhetô a sorból még 90 méter/perces szalagsebesség esetén is.

Törött csoki                                                       Szalámi végzárás

Röntgensugaras átvilágító

   Csôhajlítók, diszpergálók, dobszárítók, drazsírozók, emulgeátorok, fóliázók, folyadékkeve-
rôk, folyadékszûrôk (szûrôprések, lapszûrôk, vákuum dobszûrôk, gyertyás szûrôk), folyadék- és 
pasztatöltôk, folyadéktöltô karok, golyós malmok, granulálók, gyöngymalmok, szárítók.  
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A berendezés átvilágító kapujának méretét a gyûjtôdoboz méretéhez igazodva kell megvá-
lasztani, de akár ömlesztett áruval is üzemeltethetô, például egyedi csomagolású bonbonok 
esetén. A húsiparban a csontszilánk és a hiányzó fém záró gyûrûk okozhatnak problémát!

Egy tréning átvitt értelme

Természetesen a kemény szakmai képzés és gyakorlatok mellett mód nyílt a munka utáni la-
zításra és Tokió nevezetességeinek rövid megismerésére is.

Ez nem az Anritsu telephelye

Az új információkkal felvértezve új 
tömegellenôrzô berendezést állítottunk 
üzembe a hazai piacon. A NissinFood Kft. 
a gyártósorba illesztett kétsoros Anritsu 
tömegellenôrzôvel biztosítja, hogy a gyártó-
szalagról csak megfelelô termék kerüljön le.

Hasznos tanácsülés

A 2011 januárjában Anritsu delegáció látogatott iro-
dánkba. A tárgyalások végén a gyártó képviselôje kife-
jezte szándékát az együttmûködés bôvítésére. Felhívjuk 
leendô Partnereink fi gyelmét, hogy az angliai szervizköz-
pontban tesztelési lehetôségek állnak rendelkezésre. Ki-
próbálásra mintaberendezés beszállítását is megszervez-
zük az érdeklôdôknek.
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Röntgenszemek sem találnak kivetnivalót a tálban

   Hengerszékek, higiénés, zárt rendszerû portöltôk, hôálló tömítôanyagok, ipari és laboratóriumi 
prések, ipari gáz generátorok (nitrogén, oxigén), ipari porszívók, porkonténerek és kiszolgáló rend-
szereik, kompaktálók, kristályosítók, kulcsra kész vegyipari, gyógyszeripari üzemek. 
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Projekt bemutató – Telstar liofi lizáló berendezések

A Holimex Hírmondó egy korábbi számában (22. szám, 2007. december) adtunk hírt egyik 
sikeres projektünkrôl, egy Lyobeta-35 típusú liofi lizáló berendezés használatba vételérôl. Mos-
tani beszámolónkban – részben e sikeres projektünk nyomán – két újabb, hasonló berendezés 
üzembe helyezésérôl számolunk be, vezetô hazai gyógyszergyárainkban.

Az említett, korábbi berendezést kis volumenû, de igen nagy értékû hatóanyag gyártás-
technológiájának utolsó lépésében használják. A liofi lizáló berendezés üzemeltetése során a 
felhasználó tapasztalatai folyamatosan nagyon kedvezôek voltak. Emiatt termelési volumen 
bôvülése során kézenfekvô volt, hogy ennek a kiemelt fontosságú projektnek a megvalósítá-
sára minket is pályázóként hívjanak meg. A felhasználó által korábban már megismert magas 
mûszaki színvonalú berendezést versenyképes áron ajánlva, végül az újabb megbízást is sike-
rült elnyernünk.

A Lyobeta-35 típusú liofi lizáló 
berendezés november végi, hi-
bátlan gyártómûvi átvétele során 
(ld. 1. kép) betekintést nyerhet-
tünk Telstar imponáló mûszaki 
színvonalú és szervezettségû 
gyártási folyamataiba is. Láthat-
tuk – egyebek mellett – a GMP-
konform, nagyüzemi termelési 
célú liofi lizáló berendezések, 
valamint egyéb Telstar-termékek 
(pl. lamináris áramlású bemérô/
mintavevô modulok, biológiai 
biztonsági fülkék, stb.) gyártását 
és mindenre kiterjedô alapossá-
gú gyártásközi ellenôrzését is.

1. kép LyoBeta-35 liofi lizáló berendezés gyártómûvi átvétele; 
háttérben a másik, cikkünkben szereplô berendezés gyártásközi ellenôrzése

Az év végi ünnepeket követôen a beren-
dezés helyszíni üzembe helyezésére ez év 
januárjában került sor (ld. 2. kép).

A másik, kisebb berendezésre egy má-
sik vezetô hazai gyógyszergyárunk kísér-
leti üzeme ajánlattételi felhívást tett köz-
zé múlt év során. Az elsô ajánlat beadá-
sát követôen további mûszaki egyeztetésre 
került sor, hogy ajánlatunk mûszaki tartal-
mát minden tekintetben a hazai partner el-
várásaihoz igazítsuk.

2. kép A LyoBeta-35 liofi lizáló üzembe helyezése; 
háttérben a korábbi, hasonló berendezés

5
  Lemezelô dobok, légsugár malmok, membránszûrôk, mosófejek, mûanyag granulátum 

szál- és pormentesítôk, oldószer regeneráló berendezések, olajipari nagynyomású ikerszûrôk, 
ôrlôberendezések, palettázók, pelletezôk, pikkelyezôk, pneumatikus anyagmozgató berendezések.  
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   Poradagolók, porkeverôk, porlasztva szárítók, porleválasztók, porszállító csigák, portöltô 

vonalak, silórendszerek, sterilezôk, szalagszûrôk, szélosztályozók, szennyvíztisztító techno-
lógiák, szilárd-folyadék szeparátorok, sziták (száraz, nedves). 

„Viking“-ek elônyben 

Örömünkre szolgál, hogy ezúttal egyik legújabb partnerünket a Viking Masek Global Packa-
ging Technologies-t mutathatjuk be a Hírmondó olvasóinak.

A Viking Masek által gyártott korszerû, sokoldalú csomagológépeket, amelyek a Prága mel-
letti Vlasim-ban készülnek, jól ismerik mind az amerikai, mind az európai piacon. Kis és kö-
zepes teljesítményû vertikális csomagoló berendezései – a kiszerelés méretétôl függôen akár 
3-300 ciklus/perc kapacitással – követik a rohamléptekben folyamatosan változó, fejlôdô cso-
magolástechnika igényeit. A Viking Masek berendezések kisebb és nagyobb tasakok profi lki-
alakítására, töltésére és lezárására alkalmasak. A gépeket porok, granulátumok, folyadékok, 
darabos termékek csomagolására, gyûjtôcsomagolások kialakítására használják.

Az értékelési folyamat során sort kerítettünk referencialátogatásra is, amelynek során az ille-
tékes szakemberek megismerhették a már mûködô berendezést használó kollégák tapasztala-
tait és betekintést nyerhettek a berendezés egyszerû, felhasználóbarát kezelésébe.

Annak ellenére, hogy a referenciaberendezést kis volumenû hatóanyaggyártásra hasz-
nálják, míg a megpályázott eszköz célja termékfejlesztés volt, a referencialátogatás sike-
re jelentôsen hozzájárult az általunk ajánlott berendezés iránti bizalom megerôsödéséhez a 

szakemberek körében.

A többfordulós mûszaki és ártárgyalást követôen végül a 
meggyôzô mûszaki tartalomnak és referencialátogatásnak 
köszönhetôen az általunk ajánlott, Lyobeta-15 típusú beren-
dezést választották ki a projekt megvalósítására.

A gyártómûvi átvétel decemberben történt a hazai szakem-
berek részvételével, majd januárban került sor a berendezés 
üzembe helyezésére a felhasználó telephelyén (ld. 3. kép). 

Mindkét berendezést magyar nyelvû kezelôfelülettel szál-
lítottuk.

3. kép: A LyoBeta-15 liofi lizáló berendezés 
az üzembe helyezés során

Hogyan lesz a fóliából csomagolás
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falazóanyagok, vákuumszárítók, vákuumszárító szekrények, vákuumszivattyúk, ventilláto-
rok, zsáktöltô berendezések, zsáktöltô vonalak, használt, felújított berendezések garanciával.
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Partnerünk folyamatos innovációkat támogató tevékenysége lehetôvé teszi a teljeskörû élvo-
nalbeli csomagolási megoldások szállítását a megrendelô igényeinek maximális fi gyelembevé-
telével. A Masek csomagológépekkel a tasakos csomagolás szinte minden innovatív variáció-
ja megvalósítható.

• hosszúkás, vékony (stick) csomagegységek
• tetraéder csomagegységek
• párna tasakok
• három hegesztési oldallal ellátott tasakok
• négy hegesztési oldallal ellátott tasakok
• álló, quad-seal tasakok
• stb.

Ismert termékek a boltok polcairól 

A Viking Masek sokoldalú, attraktív csomagológépeivel, csomagolási megoldásaival fôként az 
élelmiszer-, édesség-, állateledel-, gyógyszer- és vegyipar területén találkozhatunk. Az egyedi 
megjelenést az elôrenyomott hegeszthetô fóliatekercsbôl kialakított különbözô formátumú ta-
sakok, zacskók, táskák, és stick-ek biztosítják.

Holimex már ismert termékpalettája ezzel az új színnel gazdagodott a csomagolástechnika 
területén. Várjuk szíves érdeklôdésüket.

HBV-3E vertikális tasaktöltô berendezés

HBV-20C vertikális zsákoló berendezés 
nagy kiszerelésekhez
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©2011 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

   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.

Hírek

2011 április 5-10 között – páratlan év lévén – a Construma és a Hungarotherm 
kiállításokkal egy idôben, egy helyen, a Hungexpo A pavilonjában találkozha-
tunk az ÖKOTECH szereplôivel. Nemcsak itt, hanem az építési valamint a hûtés-
fûtés-klímatechnikai kiállításon is kulcsponti kérdés a fenntartható fejlôdés, az 
energiával való takarékoskodás, végsô soron környezetünk védelme. Bôvebb in-
formációért forduljon a www.okotech.hungexpo.hu oldalhoz.

Szintén tavasszal, május 12-18 között Düsseldorfban kerül megrendezésre az 
INTERPACK kiállítás, a csomagolástechnika legrangosabb európai összejövetele. 
Három kollégánk utazik oda, hogy az újdonságokkal ismerkedjen, tanuljon. Nagy 
örömmel állnak az Önök rendelkezésére is, ezért megadjuk elérhetôségeiket:

Addig még megjelentetünk egy Hírmondót, de már most említjük, hogy októberben 11-13 kö-
zött rendezik a POWTECH kiállítást Nürnbergben.

Név Képviselt gépgyártó: Fô gyártmány: Hall/Stand

Kovács Dániel     
+36 306 700 160 Masek packaging machinery Töltôgép 06 E80

Somjai Imre
+36 303 439 187

Andocksysteme G. Untch GmbH
Antonio Mengibar, S.A.
Dott. Bonapace & C. srl

Farmo Res S.r.l.
Müller GmbH

Romaco Pharmatechnik GmbH
Rota Verpackungstechnik

SCHNEIDER Leichtbau GmbH
TOPPY S.r.l.

Dokkoló szelepek
Folyadéktöltô berendezések

Gyógyszeripari pilot kiszerelô berendezések
Kúptöltô, bliszterezô gépek (vegyipar)

Porkezelô berendezések
Bliszterezô, kartonozó, folyadéktöltô berend. 
Folyadéktöltô, záró, címkézô berendezések

Tisztatéri emelôberendezések
Raklapcserélô, -fordító

05 E30
08a D06
06 D30
16 D26
07 B20

16 C13/D04
07 A21
17 A19

Tatár Attila           
+36 306 944 653

Anritsu Industrial Solutions
Concetti S.p.A.

Duyvis Wiener B.V.
F. B. Lehmann GmbH

Paglierani S.r.l.

Minôségbiztosító berendezések
Zsákoló, palettázó

Csokoládégyártás, kakaófeldolgozás
Hengerszék, golyósmalom, vibrációs szita

Zsákoló, palettázó

08b C39
14 D31
03 C28
03 C28

13 A63/B64
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