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Tisztelt Partnereink, kedves Olvasóink!
Jeles évfordulóhoz érkeztünk cégünk életében.
1990 áprilisában, pontosan 25 évvel ezelôtt
jegyezték be a cégbíróságon a Holimex jogelôdjét,
a Vekamaf Képviseletet. Régen volt, de mégis,
mintha tegnap lett volna, olyan gyorsan múltak az
évek. Akkoriban jómagam voltam az ügyvezetô
és takarítónô egy személyben, és egy ismerôs cég
irodájában béreltünk szobát. Ezzel nem is lett volna
baj, de egyetlen telefon-vonalunk volt, ami akkoriban
még a faxot is kiszolgálta volna, ha lett volna vonal.
Amikor meg volt, a fôbérlô 5 nôi kollégája vetette rá magát…..
Régen volt, hál’ Istennek ma már a fiatalabb kollégák nem is értik, mirôl beszélek. Nem szeretném
untatni a kedves Olvasót a 25 év történetével, ezen a helyen erre nem is lenne mód. A lényeg, hogy
ma már 11 fôs csapattal állunk több, mint 300 állandó partnerünk rendelkezésére, és ebben támogat
minket mintegy 60 beszállító partnerünk. Nem tudjuk, mit hoz a következô 25 év, de szándékunk
szerint javuló minôségû szolgáltatással szeretnénk partnereink igényeinek eleget tenni.
Köszönve eddigi együttmûködésüket, jó egészséget kívánunk
a következô 25 évre!
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Cégünkrôl és az általunk forgalmazott gépipari
berendezésekrôl bôvebb információt talál honlapunkon:

www.holimex.hu
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Gúzsba kötve - Sztreccsfóliázás magas fokon
			
Hosszú idô és több sikeresen lezárt projekt után elérkezettnek láttuk az idôt bemutatni a Holimex
olyan arcát is, egy olyan területen kifejtett aktivitását, mely nem kötôdik szigorúan valamely
vegyipari mûvelethez.
Ez a terület nem más, mint a késztermékek,
egységcsomagolások raklapon történô stabil,
biztonságos és egyúttal gazdaságos, védelmet
nyújtó rögzítési módja, a sztreccsfóliázás.
Sokan gondolhatják a logisztikát kevésbé
ismerô emberek közül, hogy ez egy egyszerû,
esetleg lényegtelen pontja a gyártási folyamatnak.
„Vegyünk valamilyen fóliát, körbeszaladgálunk
és azután már dobható is fel a teherautó platóra a
raklap” - mondhatnánk. Aki kicsit jobban elmélyül
a raklapfóliázás rejtelmeiben, egy külön kis világ
tárul elé. Kiderül, hogy nem mindegy, hogy milyen
egységcsomagolású rakatot, milyen módon, milyen
sebességgel, mennyi fóliafilm felhasználásával
tudjuk stabil, biztonságosan mozgatni, szállítani
anélkül, hogy a rakat megsérülne, széthullana vagy
akár tönkremenne a tárolás, mozgatás, szállítás
közben. Ezeknek a logisztika és termékbiztonság
számára nagyon fontos mûszaki feltételek
biztosításának mestere a holland MATCO B.V.
Pántoló tekercselô

Sok versenytárshoz hasonlóan a MATCO berendezések
között is megtalálhatók a félautomata, automata, a
gyártósorba integrálható sztretccsfóliázó berendezések.
A piac tengerébôl mégsem csak magasságukkal
emelkednek ki a MATCO berendezések. Már az alap
kivitelû fóliázó berendezések is szervomotoros fólia
elônyújtó rendszerrel vannak ellátva, amellyel akár
300%-os elônyújtást is el lehet érni. Azaz 1 méter fóliából,
akár 4 méter hosszú burkoló anyagot kaphatunk. A fólia
stabilitásának maximális kihasználásával biztosítható a
rakat stabilitása.
A padozatra vagy padozatba süllyesztett kivitelû
forgótányéros berendezések az iparban alkalmazott
bármely raklapot fogadni tudják az EUR-raklaptól
(800×1200 mm) az ipar raklapig (1000×1200 mm).
Kiszolgálásuk mind kézi, mind gépi raklapmozgató
berendezésekkel
megoldható.
A
rakatmagasság
minimálisan 500 mm, maximálisan 2400 mm.
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Fóliázó forgóasztal
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Alacsony fajsúlyú termékek fóliázásánál a rakat
torzulását, elhúzódását elkerülendô, karos fóliázókat

Agglomeráló berendezések, alumíniumipari olvasztókemencék, öntödei berendezések,
segéd- és adalékanyagok, aprítógépek, benézô üvegek, bepárlók, bevilágító lámpák (Ex), bigbag töltôk-ürítôk, brikettezôk, cellás adagolók, centrifugák, CIP rendszerek.
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használunk.
Már
a
félautomata
berendezéseknél is elérhetô az elôre
beállítható fóliázási program, így elôre
megadható a lábazati és a tetôfóliázás,
valamint a felvitt fóliamennyiség adott
terméktípusra.
Az automata és teljesen automata
rendszerek alkalmasak pormentes, illetve
esôálló fedôfólia kézi vagy automata
felhelyezésére. Ugyanezen berendezések
különleges opciója a pántoló funkció,
amikor is a fóliából erôs pántot
tekercselünk a rakat köré tovább növelve
ezzel a rakat stabilitását. Egy ilyen pántolt
rakat akár 30-45°-ban is megdönthetô
anélkül, hogy szétesne.

Megdöntve is egyben!

A MATCO raklapfóliázók típustól, automatizáltsági szinttôl, opcióktól függôen 30-100 raklap/óra
kapacitásra képesek.
A teljesen automata, sztreccsfóliázó berendezések kiszolgálására görgôs, láncos konvejorok,
irányváltók, forgózsámolyos fordítók, nyitható konvejor-hidak állnak rendelkezésre, hogy
tökéletesen illeszthetôk legyenek egy új vagy már meglévô termelôi sorba.
Kissé mélyebb szakmai vizekre evezve a raklapfóliázó rendszerek esetében mindenképpen fontos
megemlíteni, hogy egy sztreccsfólázó stabil, megbízható mûködése nem csupán azon múlik, hogy
jó minôségû, megbízható berendezésünk legyen (MATCO), hanem azon is, hogy a céljainknak
megfelelô minôségû, vastagságú, nyúlási tulajdonságú fóliát alkalmazzunk a csomagoláshoz.
Bár tudjuk, hogy a gazdaságossági, környezetvédelmi elvárások az egyre vékonyabb fóliák felé
mozgatják a piaci igényeket, a jó minôségû vastagabb fólia fajlagosan olcsóbb tud lenni, ha
összhangban van a fóliázó gép képességeivel, mint például az elônyújtási opcióval.
Ne feledkezzünk meg a
fóliatekercsek
szakszerû
tárolásáról
sem,
ugyanis
a
legapróbb ütôdés, sérülés soksok méter fólia „elvesztését”,
illetve megnövekedett állásidôt
eredményez a gyakori filmszakadás miatt.

Csomagolósor

A
MATCO
fóliázók
az
ipar szinte minden területén
megállják a helyüket a magas
tisztasági elvárásokat támasztó
élelmiszeripartól
kezdve,
a
legagresszívabb környezettel rendelkezô vegyipari alkalmazások
területéig bezárólag. Ezt bizonyítják a MATCO számos hazai
és külföldi referenciái is.

Csôhajlítók, diszpergálók, dobszárítók, drazsírozók, emulgeátorok, fóliázók, folyadékkeverôk, folyadékszûrôk (szûrôprések, lapszûrôk, vákuum dobszûrôk, gyertyás szûrôk), folyadék- és
pasztatöltôk, folyadéktöltô karok, golyós malmok, granulálók, gyöngymalmok, szárítók.
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CSOKINAPOK, ÉDES PERCEK
Ostyák, kekszek, szárított gyümölcsök, olajos
magvak valamint csokoládé gyártók figyelmébe
ajánljuk következô cikkünket. Tavaly októberben
egy hétig a Royal Duyvis Wiener szakemberei voltak
vendégeink. Ôk a kakaóbab feldolgozás, kakaópor,
bevonómassza-, és csokoládékészítés specialistái.
Elôadást tartottak berendezéseikrôl, hagyományos és
modern technológiákról, melyre néhány partnerünket
is meghívtunk. Közösen meglátogattunk néhány
ügyfelünket, hogy képet kaphassanak a hazai
körülményekrôl.
A Holimex újabb holland partnerét több mint 100 éve alapították, ezzel érdemelték ki nevükben
a Royal – Királyi jelzôt. Évszázados tapasztalat tükrözôdik minden termékükben, ebbôl idéznénk fel
párat ízelítôül. Bôvebb információért kérjük, tekintsék meg honlapjukat: www.duyviswiener.com
A Royal Duyvis Wiener vállalatcsoport nagy múltú és hagyományokkal rendelkezô vállalatokból áll:

Kiemelkedô lépés volt az F-B. Lehmann akvizíciója, aki 1834 óta gyárt a kakaóbab tisztításhoz
és feldolgozáshoz berendezéseket: osztályozókat, pörkölôket, darálógépek, vízszintes tengelyû
golyósmalmokat és hengerszékeket. A Thouet nevû cég a kakaópor gyártáshoz fejlesztett ki
alkalizálót (a kakaópor színét ezzel alakítják ki), továbbá kakaóvaj olvasztókat, alapanyag
bekeverôket, fûthetô szivattyúkat, konsolókat.
A különleges és kézmûves csokoládégyártáshoz kapcsolódó teljes gépválasztékot: kakaóbab
tisztító, pörkölô, héjleválasztó, daráló, temperáló, csokoládéöntô és -bevonó berendezéseket a
csoport JAF Inox nevû tagja készíti.
Variálható kisüzemi FLEX vonal bevonó és formatöltô egységei

A Log5 vállalat olajos magvak, gabonák, fûszerek, és egyéb alapanyagok hôkezelésével járul
hozzá a teljes vertikum kiépítéséhez. A kíméletes hôközlés során csökken az összcsíraszám, a
fertôzô mikroorganizmusok (szalmonella) elpusztulnak.
A Royal Duyvis Wiener technológiai központjában félüzemi méretben kakaó, csokoládé,
krém, bevonó massza, különféle töltelékek gyártásával lehet kísérletezni, alapanyagokat lehet
általánosságban tesztelni, receptúrát lehet kidolgozni.
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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 rendszereik, kompaktálók, kristályosítók, kulcsra kész vegyipari, gyógyszeripari üzemek.
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Igazi áttörés a csokoládé gyártó berendezések terén!
A hagyományos csokoládégyártás során az alapanyagokat összekeverik, majd a masszát
hengerszékeken, több fokozatban finomítják, egészen addig, amíg a kívánt szemcseméretet el
nem érik. A befejezô mûvelet, a kenôgyúrás során, amely akár egy napot is igénybe vevô lépés,
alakul ki a csokoládé végsô karaktere.
A modern és többcélú csokoládégyártó berendezések megjelenésével háttérbe szorulnak ezek a
hagyományos, sokszor az 1900-as évekbôl való elavult technikai megoldásokat alkalmazó gépek.
A régi eszközök üzemeltetése lényegesen drágább, több kézi munkát, állandó felügyeletet és
szakmai tapasztalatot igényel. A Royal Duyvis Wiener által javasolt technológia ezzel szemben
a következô elônyökkel jár: a termékminôség állandó, automatizált a gyártás, ami nem igényel
különösebb szaktudást, energiafogyasztása alacsony, karbantartást nem igényel, a vonalat a
gyártási igényekhez lehet rugalmasan alakítani, kicsi a helyigénye, alacsony az élômunka igénye,
és nem utolsósorban gyors megtérülést eredményez.
Royal Duyvis Wiener modern csokoládégyártó berendezései

A Royal Duyvis Wiener innovatív gépei az intenzív bekeverést követôen az aprítást egy-vagy
több fokozatú golyósmalmokkal végzik, a konsolás pedig egy szabadalmaztatott berendezéssel
történik. A technológiai idô lerövidítésével az energiaszükséglet jelentôsen csökken.
A W 155 típusú golyósmalom immár 20 éve van a piacon és ez az egyik legtöbbet másolt
malom a világon, számos gyártó készített róla tökéletlen utánzatot. A legkisebb golyósmalom
2,5 kg massza készítéséhez, nedves ôrléséhez alkalmas. Fûthetô csészéjében 25 kg speciálisan
felületkeményített acélgolyó végzi az aprítást. A paletta másik végén a függôleges tengelyû
legnagyobb golyósmalom 1500 kg/óra kapacitással és 1,6 tonna golyó töltettel, frekvenciaváltós
fordulatszám szabályozással, tökéletes hômérséklet beállítással rendelkezik.
Golyósmalom laboratóriumi és üzemi méretben
A konsolás a csokoládékésztés kihagyhatatlan lépése, nélküle
a csokoládé íze kellemetlen, fanyar. A Royal Duyvis Wiener
szakaszos (BLC) és folyamatos üzemû (CLC) konsolót fejlesztett
ki, abból a célból, hogy idôt és energiát spóroljon meg, illetve
lehetôséget teremtsen technológiák továbbfejlesztésére. A BLC
mûködését az alábbi ábra szemlélteti.
Konsolás hatékonyan és gazdaságosan
A BLC egy nagy nyíró erôt kifejtô egység és filmbepárló
kombinációja. A forró, száraz levegô és a csokoládé intenzív
együttes találkozása eredményeként, a nedvesség, illékony
aminosavak, ezzel együtt a kellemetlen ízanyagok távoznak
a csokoládéból. A nyíró egység átmenetileg csökkenti a

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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csokoládé viszkozitását, ezáltal megnöveli a filmbepárló hatékonyságát. A speciális tüskék
alkalmazásával körülbelül 0.6% kakaóvajat lehet megtakarítani. Ennek az egységnek a rendkívüli
nagy elônye, hogy meglévô bekeverô vagy tárolótartályra is utólagosan fel lehet szerelni és a
csokoládé minôségét tovább lehet javítani!
A Royal Duyvis Wiener kis helyigényû, kompakt csokoládégyártó egységét mutatja az alábbi
ábra: All-in-one (minden-egyben berendezés), amely 110–300 kg/óra kapacitás közötti végtermék
igény esetén lehet praktikus. Egy berendezésben van összeépítve a bekeverô egység (szilárd és
folyadék komponensekhez) az aprító és a konsoló egység.
Kompakt és egyszerû: all-in-one csokoládé készítô

Amennyiben ennél nagyobb kapacitásra van szükség, akkor az alábbi vonalelrendezés
javasolható. Mindegyikre a kis helyigény, kompakt kialakítás jellemzô, amely moduláris, azaz
az igényeknek megfelelôen tovább bôvíthetô újabb egységekkel. A nagyobb kapacitású vonalak
elrendezésére is többféle lehetôség kínálkozik.
Alapanyag adagolás felsô szintrôl vagy vízszintesen a Wiecomix bekeverô-mérlegelô egységbe

Mindkét esetben automata adagolással történik a szilárd, a folyékony és az aroma komponensek
beadagolása és bekeverése. Ezt követôen két fokozatban egy-egy golyósmalomban folytatódik
a szemcseméret csökkentés. Ezzel a kialakítással akár több, mint 1000 kg bevonómassza, vagy
csokoládé gyártható óránként.
Csokoládét készít, elégedetlen jelenlegi technológiájával (kapacitás, energiafelhasználás,
minôség), vagy szeretne csokoládégyártó vállalkozást elindítani? A Royal Duyvis Wiener
technológiai központjában igény esetén receptúrát tudunk kidolgozni, berendezéseket tesztelni.
További érdeklôdés esetén várjuk szíves megkeresésüket!
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Poradagolók, porkeverôk, porlasztva szárítók, porleválasztók, porszállító csigák, portöltô
vonalak, silórendszerek, sterilezôk, szalagszûrôk, szélosztályozók, szennyvíztisztító technológiák, szilárd-folyadék szeparátorok, sziták (száraz, nedves).
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Kromatográfia
Végiglapozva elôzô 41 számunk tartalmán, szembetûnik, hogy anyagátadási mûvelettel kevéssé
foglalkoztunk, holott partnereink közt vannak, akik ezen a területen mozognak. Érdekes, új,
feltörekvôben levô iparág, a biotechnológia is érintett a kromatográfiában, hiszen az anyagok
kíméletes szétválogatása, tisztogatása érhetô el ezzel a technikával.

Francia partnerünk, a Rousselet&Robatel nem csak centrifugákat gyárt, hanem a centrifugális
erô által segített extraktorokat valamint angol kezdôbetûirôl CPC-nek nevezett kromatográfokat is
(Centrifugal Partition Chromatograph), miután 2010-ben egyesült a Kromaton céggel.
Az új technika megértéséhez a folyadék-folyadék extrakcióból kiindulva juthatunk el. Ha egy
anyagkeveréket két, egymással nem elegyedô – jellemzôen egy poláros (víz) és egy apoláros (hexán)
– oldószerrel összerázunk, a szétülepedés után az egyes komponensek megoszlása (partition)
polaritásuktól fog függni. A zsírszerû anyagokat a hexánban találjuk, a poláros aminok, peptidek
inkább a vizes fázist preferálják. A megértés következô lépése a kromatográfia mibenléte. Ha egy
anyagkeveréket egy olyan oszlopra töltök, melyben megosztó tölteléket helyezek el, akkor az oszlop
másik végén a komponensek elkülönülve, elôbb vagy késôbb jelennek meg, attól függôen, hogy
erôsebb vagy kisebb vonzalommal kötôdnek-e a töltethez. A CPC technikában az az új, hogy a
töltelék maga is folyadék, azaz ebben a tekintetben folyadék-folyadék extrakcióval állunk szemben.
A kromatográf lelke továbbá nem egy oszlop, az álló folyadék fázis nem egy csôbe van töltve –
hiszen akkor a mozgó fázissal együtt kifolyna onnan. Vékony
lemezekben (disc) kialakított rafinált labirintus bugyraiban
helyezkedik el, melyben a centrifugális erô (6-800×g) tartja
fogva. A továbbiakban minden ugyanúgy megy, mint mondjuk
a HPLC-nél. Beinjektáljuk az anyagunkat, és elindítjuk az eluáló
oldószert. Az átbuborékol az álló fázisú folyadékon, melyben a
különbözô komponensek különbözô megoszlási hányadosokkal
oldódnak. A cella végén detektor figyeli az egyes komponensek
megjelenését, és irányítja a frakciószedôt. Gyakran együtt
használják a HPLC kromatográffal. A töltött oszlopos technikával
a sokkomponensû keverékbôl egy vegyületcsoportot különítenek
el, majd a CPC kromatográf az azonos jellegû csoporttagokat „Félüzemi berendezés a gyártó telephelyén,
válogatja szét.
a processz garancia érdekében”
A CPC technológia elônye a preparatív HPLC-vel szemben, hogy nem alkalmaz szilárd hordozót,
ami az oszlop akár felét is kiteszi. Ezáltal nagyobb anyagmennyiség injektálható. Nincs irreverzibilis
kötôdés a töltethez vagy más anyagkárosodás, keresztkontamináció veszélye sem áll fenn. Ugyanaz
a cella használható poláros és apoláros vegyületek szétválogatására, rugalmasabb a szétválasztás.
Végsô soron mivel kevesebb oldószer szükséges, „zöld” kromatográfiáról beszélhetünk.
Reméljük, felkeltettük néhány olvasónk érdeklôdését,
akiknek figyelmébe ajánljuk partnerünk honlapját: www.kromaton.com.

Szivattyúk (minden anyagra), szûrô-szárítók, technológiai légszûrôk, töltôcsövek, tûzálló
falazóanyagok, vákuumszárítók, vákuumszárító szekrények, vákuumszivattyúk, ventillátorok, zsáktöltô berendezések, zsáktöltô vonalak, használt, felújított berendezések garanciával.
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HOLIMEX

HÍRMONDÓ

Hírek
Eltelt megint 3 év, és újra ACHEMA. Kiállító gépgyártó partnereink adatait táblázatba szedtük össze.
Forduljanak bizalommal jelenlevô kollégáinkhoz, akik bármiben a látogatók rendelkezésére állnak.
ACHEMA 2015 Frankfurt június 15-19 (hétfô-péntek)
Képviselt cég

Gyártmányok, tevékenységi kör

Hall/Stand

Képviselt cég

Korda Béla +36 309 548 362

Gyártmányok, tevékenységi kör

Hall/Stand

Kovács Dániel +36 306 700 160

Hosokawa Alpine Pharma malmok, szélosztályozók, légsugárszita

3.1/A27

Buss SMS Canzler

filmkészülékek: bepárló, szárító, reaktor

4.0/B24

Italvacuum

dugattyús vákuum szivattyú, vákuum szárítók

4.0/B44

Rousselet Centrifugation

folyadék–folyadék extraktorok, centrifugák

5.0/B82

Ventilex

fluidizációs szárító, sterilezô, hôkezelô

5.1/E61

Parker Hannifin

biotechnológiai szûrôelemek, szûrôgyertyák

9.0/A36

Tatár Attila +36 306 944 653

ROMACO
Pharmatechnik

bliszterezô, kartonozó,
folyadéktöltô berendezések

3.0/B49

Dott. Bonapace

félüzemi formulázó gépek

3.0/J73

TELSTAR Pharma

gyógyszeripari tisztatér engineering

3.1/C49

Rota

folyadéktöltô, -záró, -címkézô
berendezések

3.1/D3

TELSTAR Labor

liofilizáló, vákuum szivattyú,
biotechnológia

4.2/
G35

ILC Dover

izolátortechnika, végtelenített
tömlôzsák

6.0/C30

PIAB

vákuumos pneumatikus szállítás,
vákuumszivattyúk

Concetti

zsáktöltô berendezések

3.0/A3

Andocksysteme

dokkoló szelep

3.1/A25

Müller

higiénikus porkezelés, tárolás, szállítás

3.1/A75

Veolia Water Techn.

szennyvízbepárlás

6.1/B70

Mavag

szûrô szárító, mágneses keverô

5.0/D22

Toppy

raklapcserélô berendezés

Forum Fo-0/F1

IKA-Werke

keverô, diszpergáló

5.0/D86

biztonsági nézôablakok, bevilágítók

8.0/D16

I.S.T.
Molchtechnik

csôtisztító rendszerek

Max Müller

6.0/
D75

Freigelände
1/D27

A Hosokawa csoport csak az Alpine Pharma divíziójával képvisel magát az Achema kiállításon.
Ugyanazon a héten, június 17-18-án, szerdán és csütörtökön Augsburgba hívjuk a malmok,
szélosztályozók után érdeklôdôket az AlpineExpo2015 házi kiállításra. A rendezvény címe:
Dialógus a finom porok és ömlesztett áruk feldolgozási rendszereire szakosodott gyártók és a
felhasználók között. A rendszer szó kifejezi, hogy az Alpine mellett jelen lesz
a keverôk, szárítók holland gyártója a Hosokawa Micron BV, az izolálási
technikában jeles angol Hosokawa Containment, valamint a kiegészítô
berendezések gyártói, mint a Haver Böcker, Allgaier, Endress&Hauser,
Micropul, Atlas Copco, hogy csak a legismertebbeket említsük.
Azokat, akik pénteken ráérnek, szeretettel invitáljuk
Neuschwanstein kastélyába, ahol az Alpine jóvoltából
részt vehetünk egy pompás kirándulásban.

Mindazok, akik fellelkesedtek édesipari cikkünkön, és érdekeltek a csokoládé gyártásban,
Szakmai Napon találkozhatnak a Duyvis Wiener képviselôivel 2015 május 19-én.
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