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Tisztelt Partnereink, kedves Olvasóink!

Ez alkalommal a szokásos idôponttól eltérôen, 
kicsit megkésve jelentkezünk, de úgy gondoltuk, 
hogy a Powtechrôl készült beszámolónak helye 
van ebben a számban. 

A mondás úgy tartja: „ha ugyanaz akarsz 
maradni – változnod kell”. Mi a jövôben is 
szeretnénk Partnereinknek változatlan minôségû 
szolgáltatást nyújtani. Ehhez úgy gondoltuk, 
szükséges új területek beemelése a tevékenységi 
körünkbe. Ez maga után vonta a csapat létszámának 
bôvítését. Ezért a nyár folyamán két fôvel gyarapodott a Holimex. Az új kollégákat a Hírek oldalon 
mutatjuk be. Kettejük közül itt is megemlíteném Fejes Tamás nevét, aki fôleg az édesipar, az étrend 
kiegészítôk területén rendelkezik sok tapasztalattal és ezért fôleg ezen a vonalon fognak találkozni 
vele. Részben ehhez a területhez kapcsolódóan a beszállítóink körét is szeretnénk bôvíteni. Ezzel 
kapcsolatos cikkünk szintén megtalálható az újságban, munkatársunk török gépgyártókról írt 
beszámolót.

Továbbra is várjuk jelzéseiket, melyek azok a témák, 
amelyekrôl szívesen olvasnának Hírmondónkban. 

Tisztelettel
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   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.    

Powtech 2014

Szeptember 30 és október 2 közt rendezték Nürnbergben a portechnológia seregszemléjét. 
Minden szentnek maga felé hajlik a keze, ezért az általunk képviselt cégek kiválóságaival 
foglalkozunk.

A Holimex egyik legfontosabb partnere, a Hosokawa cégcsoport foglalta el a legnagyobb 
területet, mintegy 600 négyzetméteren terpeszkedve. Fôleg malmokat állítottak ki, a legkisebb 
1-2 gramm ôrlésére alkalmas Picoline sorozat tagjaitól kezdve az óránként több 10 tonnás 
teljesítményû gépekig. Minden divízió felmutatott valami 
újdonságot. Láthattunk gyógyszeripari, sterilezésre alkalmas 
vákuum szárítót. Kettôs csigás keverôt (Vitomix), melyben a 
homogenitás eléréséhez alig 1-2 perc elegendô. Szép darab volt 
az a görgô törô elem, amibôl hármat helyeznek el egy forgó 
tányéron, hidraulika szorítja rá és így roppan össze a felületek 
közé kerülô ásvány (Table roller mill). 

Megcsodálhattunk egy 800 mm átmérôjû járókerekekkel 
felszerelt malmot (Contraplex). Nem tévedés a többes szám, az 
ajtóban elhelyezett csapok is forgatottak, és ha a forgásirány 
ellentétes, a maximális fordulatszámnál 250 m/s kerületi 
sebességkülönbség (tip speed) áll elô. Kifejezetten olajos 
magvak, fûszerek ôrlésére ajánlják. Új termék a cukormalom, 
nyomásálló tokozásban, belsô levegô cirkulációval. Kívülrôl 
csak egy kerekded tartályt látunk, alig lehet elképzelni, hogy 
több tonna porcukor hull ki óránként az alján.

A teljesség igénye nélkül felvillantanánk a Powtechen kiállító néhány 
további partnerünket.

Az IKA hagyományosan 
elegáns standjáról 
egy Magic Plant nevû 

berendezést emelnénk ki. Fejlesztô laborok számára 
ideális (mágikus) megoldást nyújt e komplett gyártó 
egység 2-3 literes reaktor térfogattal.

Reszkess dolomit

Mágikus miniüzem

Kompakt robbanásbiztos 
cukormaloma

a
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   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.  

A Hethon adagoló csigák és berendezések ATEX-es verzióban is 
rendelkezésre állnak, 

      a Hethon adagolók választéka.

A porkeverés, homogenizálás kiváló eszköze a Prodima 
mixer, mert a Föld gravitációs erejét is igénybe veszi a gyors 
homogenizálás, tökéletes ürítés érdekében. A berendezés 
dôlésszöge az anyag minôségéhez, kúpszögéhez állítható. 
Folyadék fázis bevitelére fúvókával, valamint rögtörôvel 
egészíthetô ki.

A vegyipari berendezések, élelmiszeripari 
silók, gyógyszeripari terméktárolók kedvelt 
elzáró szerkezete a MUCON Irisz szelep. Nem 
akarjuk ismételni 2012 és 2013 decemberi 
számainkban leírt ismertetést – lásd www.
holimex.hu/Hírek/Archivum/35. és 38. szám. 
Itt csak egy képpel emlékeztetünk a tökéletes, 
tömör zárást egy mozdulattal biztosító 
berendezésre, mely távol tartja az anyagot 
a fémkeretektôl, beépítési magassága pár 
centiméter. Említett cikkeinket követôen számos 
megrendelés és pozitív visszajelzés bizonyította az eszköz 

kiválóságát.

Az itt nem említett cégekrôl és újdonságaikról 
a további Hírmondókban részletesen beszámolunk.  

Természetesen temérdek más érdekesség is felkeltette 
figyelmünket. Bár ez is olyan, mint a nagyáruház. Ha cél 
nélkül bolyongunk, minden van. De ha egy konkrét termékre 
vágyunk, azt nehéz megtalálni. Kerestünk egy olyan cellás 
adagolót például, ami tartja a nyomást, és öntisztító. Külön-
külön volt mindkettô, de egy gépben csak egy ausztrál vállalat 
ígérte megvalósítani mindkét elvárást. 

Megjegyzendô, hogy mintha összement volna a kiállítás, 
mintha tavaly több pavilon lett volna. Szívmelengetô volt 
ugyanakkor, hogy számos magyar látogatónk volt, nem csak 
a gyógyszergyáraink delegációival találkoztunk. Ezért aztán 
érdemes volt a Powtechre kimenni.

Prodima keverô bölcsôk 

a

Mucon írisz szelep
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   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. 

Világszinvonalú kávépörkölôk és darálók

Beszámoló az isztambuli 

29. Nemzetközi Csomagolási és Élelmiszeripari Kiállításról

A török termékek nem lepik el úgy a piacot, mint a kínaiak, de ha figyelmesen járunk a polcok 
között, lépten-nyomon találkozhatunk velük. Törökország mezôgazdasága, 76 milliós lakossága 
alapot ad fejlett élelmiszeripari gépgyártás kifejlôdésére, ezt mentünk tesztelni Isztambulba az 
Ipack and WorldFood Fair kiállításra. 

A kiállításon közel 100 gépgyártó mutatkozott be. Számos vállalat a hazai igények kielégítése 
mellett jelentôs gépkivitellel és referenciával rendelkezik, a török GDP közel egy ötödét ez 
a szektor adja. A cégek mérete jellemzôen 30-50 fô. Helyileg Isztambul és Izmír környékére 
koncentrálódnak, ahol jó az infrastruktúra és szakképzett munkaerô áll rendelkezésre. 

A török élelmiszeripari gépek jelenléte afrikai, távol keleti és ázsiai országokban már megszokott. 
A régen manufakturális módszerekkel gyártó családi vállalkozások nagyot fejlôdtek. A második vagy 
harmadik generáció továbbviszi a családi hagyományokat, tapasztalatokat, alkalmazva a modern 
kor legújabb fejlesztéseit, mûszaki megoldásait. Kiváló minôségû gépeik CE megfelelôséggel 
rendelkeznek és számos nyugat európai országban már bizonyítottak. A megbízhatóságot gyakran 
nyugat-európai gépalkatrészek felhasználása biztosítja. 

Nézzük csak mit is tudunk a törökökrôl? A híres török 
kávéhoz kapcsolódóan több gépgyártó képviseltette magát 
kávépörkölô és daráló berendezéseikkel kis teljesítményûtôl 
a több mint fél tonna per órás gépekig. 

A kávéhoz persze cukor is jár, úgyhogy a kockacukor 
gyártásban is profik. Kínálnak olyan gépet, amely akár 
egyenként is több száz kockacukrot képes percenként 
becsomagolni. 

A török nép nagyon kedveli az édességeket: 
gondoljunk a „Turkish delight”-ra, vagy a 
halvára. Ennek megfelelôen több török gépgyártó 
specializálódott édesipari, sütôipari és cukrászipari 
technológiai berendezésekre és e termékféleségek 
csomagolására. Ezért kiváló gépeket kínálnak darabos 
termékek, cukorkák, kényes, törékeny termékek, mint 
például a kekszek, nápolyik, ropi csomagolására is. 

Mindjárt kész a kockacukor...
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  Lemezelô dobok, légsugár malmok, membránszûrôk, mosófejek, mûanyag granulátum 

szál- és pormentesítôk, oldószer regeneráló berendezések, olajipari nagynyomású ikerszûrôk, 
ôrlôberendezések, palettázók, pelletezôk, pikkelyezôk, pneumatikus anyagmozgató berendezések.  

Törökország jelentôs termelô és feldolgozó kapacitással 
rendelkezik a csonthéjas termékek tovább feldolgozása során: 
mogyoró, lenmag, szezámmag, pisztácia és feldolgozó gépek: 
elôkészítés, pörkölés, drazsírozás-bevonás, vagy olaj és 
krémkészítés ezen alapanyagok felhasználásával. Továbbá a 
technológiai gépek kínálatában megtalálhatóak ínyenc, különleges 
csokoládé és édességet gyártó berendezések és a folyamatos 
nagyüzemi gépek gyártói is. A csokoládéhoz természetesen 
a töltelék készítés, a formagyártás, figura készítés és egyéb 
technológiai gépek, csomagológép gyártók, csomagolóanyag 
beszállítók is jelen voltak.

A török gasztronómia 
különleges fûszereket 
használ. Ehhez kapcsolódóan 
ôrlô és darálógépekbôl is 
széles volt a kínálat.

A török termékekre jellemzô a gondos 
és igényes, szép megjelenésû csomagolás. 
A fogyasztói szokásokhoz és igényekhez 
alkalmazkodnak a gép gyártók. Például 
tavaly megjelent a piacon a kis kiszerelésû 
250 ml-es ásványvíz, hô formázott mûanyag 
pohárban, letéphetô komplex fedôfóliával. 
Ez a fajta csomagolás nagyon praktikus lehet 
más italok csomagolására is.

Itt készül a csokifigura

Daráló rejtve

Deciliteres kiszerelés a trendi
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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). 

A már hagyományosnak számító és kiforrott 
technológiájú mérlegcellás, vízszintes és függô-
leges tömlôtasakos és „stick” csomagológépek 
gyártói mellett, a „thermoforming”, a „sleeves”, 
vagy a tálcás, poharas, vödrös kategóriákban utazók 
versenyeznek nyugat európai versenytársaikkal, 
tudásban azonos, de lényegesen alacsonyabb árú 
gépeikkel. Kiváló példákat láttunk folyadékok, 
emulziók, viszkózus anyagok töltéséhez alkalmas 
kisüzemi, félautomata, vagy automata gépekre.

Úgy gondoljuk, azt reméljük, hogy a hazai 
élelmiszeripar újra fellendül, a megnyíló pályázati 
lehetôségek támogatásával hamarosan igény lesz 
jó minôségû de megfizethetô gépek beszerzésére. 
Amíg a magyar gépgyártás nem tud minden 
új igényt kielégíteni, jó szívvel ajánlhatjuk a 

kiállításon megismert török partnereinket. Megbeszéléseinken a referencialátogatás elsô helyen 
került szóba, hogy az érdeklôdôk saját szemükkel gyôzôdjenek meg a megbízhatóságról.

 
Várjuk tehát tisztelt Partnereink jelentkezését, ajánlatkérését.

Biotechnológia felsô fokon – Applikon bemutatkozás

Az emberiség évezredek óta biotechnológiai úton állít elô számos terméket, gondoljunk 
csak Noé apánk felfedezésére, vagy a kenyér kelesztésére, tejföl- vagy ecetgyártásra. Akik 
éltek már 1962-ben, amikor Watson és tudóstársai Nobel díjat kaptak a DNS szerkezetének és 
információhordozó szerepének felfedezéséért, emlékezhetnek rá, hogy akkor úgy tûnt, a genetika 
elsöpör mindent, biológiai robbanásról írtak, beszéltek. Bár egyelôre az informatika forgatja fel 
leginkább mindennapjainkat, a biotechnológiai fejlesztések üteme a fejlett országokban sokkal 
jobban nô, mint a hagyományos, szintetikus vegyiparban. Ez a trend késztetett minket is arra, hogy 
kitekintsünk erre a területre.

Nyáron részt vettünk új partnerünk, a holland Applikon tréningjén. Feltörekvô, dinamikus, fiatal 
csapatban találtuk magunkat. Az új, hiper-modern székházat még egy éve sincs, hogy a király 
jelenlétében felavatták a Delft-i Mûszaki Egyetem Bio-Ipari Parkjában.

Félautomata folyadéktöltô
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   Szivattyúk (minden anyagra), szûrô-szárítók, technológiai légszûrôk, töltôcsövek, tûzálló 

falazóanyagok, vákuumszárítók, vákuumszárító szekrények, vákuumszivattyúk, ventilláto-
rok, zsáktöltô berendezések, zsáktöltô vonalak, használt, felújított berendezések garanciával.

Nagyzolásnak tûnhet egy profitorientált vállalat filozófiájáról beszélni, mégis tetten érhetô volt 
minden elôadásban, hogy a céget a fermentációs technikában a minél rövidebb idô alatt, minél 
kevesebb anyaggal, minél intenzívebb információszerzés vezérli. Ebbôl következôen elsôsorban 
a kutatás számára fejlesztették ki, standardizálták a fermentoraikat, bár épp ott jártunkkor 
szereltek össze egy sok köbméteres rendszert, élelmiszeripari 
megrendelésre. 

Nézzük a termékeket, a teljesség igénye nélkül tallózva. 
Legjobban tetszett a Micro-mátrix nevû screening fermentor. Egy 
kis doboz, mely egyszerre 24 cellát mozgat, úgy hogy minden 
cellában eltérôek lehetnek a körülmények: pH, hômérséklet, a 
beadagolt folyadékok, gázok összetétele. 

Willem Alexander holland király 
felavatja az új székházat

Rozsdamentes acél fermentor 
szállításra várva

A Micro-mátrix nem 
foglal el több helyet, 
mint egy PC.         

                                       
6 x 4 = 24 fermentor 
egy kézben

AppliFlex 
egyszerhasználatos bioreaktor

Az Applikon egyszer használatos bioreaktorokat is 
alkalmaz, legyen a gyártó akár a Hyclone , akár a  Pall, 
legyen az akár rázott 10-20 literes, vagy köbméteres méretû 
mûanyagzsák.

Az információ szerzés elengedhetetlen feltétele a szenzorok 
kifejlesztése, együttmûködés a vezetô, innovatív érzékelô 
gyártókkal. És ha megvannak az adatok, ki kell fejleszteni a 
megfelelô jelfeldolgozást, és be is zárult a szabályozó kör. A 
vezérlés szoftverét saját dolgozó írja, teszteli. 
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Hírek a Holimex háza tájáról

Tapasztalatokkal felvértezve, jó széllel elôre... 

Nyár folyamán ünnepelte 
anyacégünk, a Vekamaf Rotterdam 
BV 55 éves fennállását. Ki 
tudja miért, 1959-ben jelenlegi 
tulajdonosunk nagyapja mérnök 
barátjával a fejébe vette, hogy 
pont a szocialista országokban 
képviselje a holland ipart. 
Amikor 1990-ben véget ért az 
állami impex-ek monopóliuma, 
felismerték, hogy a továbbiakban 
nem a külkereskedôk utaztatásával 
lehet az üzleteket nyélbe ütni, 
hanem saját irodákat kell nyitni 
a helyszínen. Olyan mérnökök 
alkalmazásával, akik képesek megérteni és közvetíteni a vevôi igényeket és a gyártói 
kapacitásokat. Így jött létre a Balti tengertôl az Adriáig húzódó irodahálózat.

A jubileumi összejövetel csúcspontja a Fríz szigetek körüli hajózás volt. Szikrázó napsütésben, jó 
széllel vitorláztunk, biciklivel átvágtunk a szigeten a nyílt tengerhez, s mint kemény legényekhez 
illik meg is fürödtünk benne.

Új kollégák a fedélzeten

Sok idôt és energiát felôrlô keresgélés után két új 
gépészmérnökkel bôvült cégünk állománya.

Igyekszünk szárnyainkat kitárni és még több iparágban 
terjeszkedni, így Fejes Tamás kollégánkra bíztuk az 
élelmiszeripar és az édesipar egyes szegmenseit. Ô nagy 
tapasztalattal rendelkezik e téren és rendkívül precízen, 
agilisan és odaadóan keresi jövôbeli partnereinket. 
Június eleje óta kiderült, hogy nagy lendülettel és 
magabiztossággal képviseli a rábízott gépgyártó cégeinket. 

A friss erôt Kapu Tibor képviseli nálunk, mint pályakezdô 
gépészmérnök. Augusztusban érkezett hozzánk. A mai 
fiatalokra nem mindig jellemzô kedves udvariassággal és 

energikus hozzáállással van megáldva. Rögtön belecsapott a munka sûrûjébe, egy kényes üzembe 
helyezési procedúra kellôs közepébe csöppenve, tapasztalt öreg rókák elismerését is kivívta.

Kérjük, forduljanak hozzájuk bizalommal.

Fejes TamásKapu Tibor


