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Tisztelt Partnereink, kedves Olvasóink!

Elmúlt a nyár és elmondhatjuk, hogy cégünk életében 
ugyancsak rendhagyó volt. Hosszú évek tapasztalata 
szerint a megrendelt gépek beérkezését a gyárak a nyári 
leállásra idôzítették, hogy a termelés zavarása nélkül 
lehessen azokat beépíteni. Ezért aztán a nyár nem 
annyira pihenéssel, hanem a szállítások szervezésével, 
az üzembe helyezések során adódó problémák 
megoldásával telt eddig. 

Az idei évben azonban a rendelések a szokásosnál 
lassabban csordogáltak és így a szállítások és üzembe 
helyezések kevesebb elfoglaltságot jelentettek 
számunkra. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy soha nem 
látott mennyiségû és értékû ajánlatkérés cunamival találtuk szemben magunkat. Lehet, hogy meglepô, 
de a két jelenség egy tôrôl fakad. A nyár végén, ôsz elején megnyíló Uniós pályázatokban rejlik 
a magyarázat. Nagyon sokan ez évi beruházásaikkal megvárták a pályázati pénzek elnyerésének 
lehetôségét, és ehhez kapcsolódott a rendkívüli mennyiségû ajánlatkérés. 

Örömmel tettünk eleget Partnereink kéréseinek, és most velük együtt várjuk a pályázatok 
kiértékelésének eredményét. A témához kapcsolódóan szeretném megemlíteni, hogy banki 
kapcsolataink révén kedvezô lízing feltételeket tudunk ajánlani, ha például az önrész biztosítá-
sához némi kiegészítô forrásra lenne szükség.

Remélve, hogy a pályázati eredmények kihirdetésének együtt örülhetünk, 
sikeres munkát kívánok az év hátralévô részében.
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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.    

50 év tapasztalat 

a zöldség és gyümölcs szeletelésben és aprításban

Gyakran elôfordul, hogy amiért küzdünk 
éppen, abból nem lesz semmi, de közben 
utunkba esik valami zseniális, amivel sikert 
arathatunk. Svájcban fûszereket szerettünk volna 
ôrölni, a kísérleteket azonban nem követte kézzel 
fogható eredmény. Mindeközben felfedeztük, 
hogy partnerünk kiváló szeletelô gépeket is gyárt. 
Ennek következtében nemrégen egy közepes 
kapacitású diódarálónak sikerült gazdát találni.

 
Sütô-, édes- és tejipari üzemek figyelmébe 

szeretnénk ajánlani a svájci Brunner Anliker 
céget. Gépgyártó partnerünk nagy tételben, 
ezáltal relatíve olcsón állít elô „schaffhauseni” 
minôségû malmokat, szeletelôket, hús- és 
zöldségfeldolgozó nagykonyhai eszközöket, 
melyeknek így az ár/érték aránya kedvezô. Aki 
ad magára, az hazánkban is megveheti.

A szeletelô gépek kis erôbehatással is tökéletesen vágnak. A vékony, precíz, kézzel élesített 
speciálisan kialakított penge, különleges vágási vonalon, csekély erôbehatással kíméletesen 
vág, tökéletes, méretpontos szeletet készít. A kések szükség esetén teflonbevonatúak és 
mosogatógépben tisztíthatók. A precíz, kíméletes vágás eredményeként nem sérül a sejtfal, nem 
roncsolódik, ezért a termék kevésbé oxidálódik, megôrzi vitamintartalmát, frissességét és tovább 
eltartható. A berendezés teljesen rozsdamentes és természetesen a HACCP élelmiszer biztonsági 
elôírások svájci precizitású betartásával készülnek. A szeletelt termékek nem deformálódnak, nem 
préselôdnek össze, és megôrzik vonzó külalakjukat.

Visszatérve a diódarálásra, a 
berendezés inkább reszelônek 
mondható, dió és olajos magvak, sajtok 
feldolgozásához, de kenyérmorzsa 
készítéséhez is kiválóan alkalmas. 

Lássuk a daráló-reszelô legfontosabb 
ismérveit:

- rozsdamentes acélból készül, 
élelmiszeripari kivitelû, a daráló rész 
egyszerûen, szerszámok használata 
nélkül eltávolítható, cserélhetô, 
tisztítható. 

Különféle szeletelt zöldség és gyümölcs minták

Zöldség szeletelô pengebetétekkel, gyûjtôedénnyel
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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 daráló-reszelôdob hajtásáról karbantartásmentes 
saját fejlesztésû hajtómûvel szerelt 1,5 kW-os villanymotor 
gondoskodik. A perforált reszelôdob és a belsô dobpalástra 
terelô lapátok eltérô fordulatszámmal forognak.

- nem melegszik fel a termék, megôrzi hasznos 
beltartalmi értékét. A sajt vagy dió nem kenôdik fel, a 
csokoládé nem olvad meg a feldolgozás során, a reszelt 
termék lazán, tömörödés mentesen hagyja el a berendezést. 

- A berendezés teljesítménye az alapanyag minôsége 
és a végtermék kívánt méretétôl függôen a néhány 
10 kg-tól 1,5 tonna óránkénti kapacitás tartományt 
fog át. Hazánkban a gépekhez a Holimex teljes 
szervízszolgáltatást és alkatrészellátást biztosít.

- A reszelô/daráló dob és a terelô lapátok az óramutató 
járásával ellentétesen, eltérô fordulatszámmal forognak.

Asztali kivitel, többféle típusú daráló és reszelô betéttel

Ügyfeleinknek elôzetesen próbát szervezünk a svájci félüzemi laboratóriumban. Tapasztalataink 
és a darálási tesztek eredményeként kiválasztjuk az optimális daráló dobot és lapátot, illetve 
információt adunk a várható maximális gépkapacitásra is.

Az egyedi gépbeszerzésen túlmenôen komplett feldolgozó vonal kialakításában is érdekeltek 
vagyunk, a többi gépgyártó partnerünk bevonásával. Foglalkozunk például alapanyag elôkészítéssel 
(optikai, vagy mechanikus osztályozók, pasztôrözés/sterilezés), zártrendszerû, kiporzásmentes, 
pneumatikus szállítással, késztermék csomagolással (vákuumos/védôgázas, tömlôtasakos, vagy 
bag-in-box, egységrakomány képzés) végül minôségellenôrzéssel (fémdetektálás, tömeg- és 
idegentest ellenôrzés). Ezekrôl a berendezésekrôl a Hírmondó elôzô számaiban olvashatnak, 
de forduljanak hozzánk közvetlenül, bizalommal. Kollégánk, Fejes Tamás a +36 30 210 6107 
mobilszámon válaszol megtisztelô érdeklôdésükre.

Aki személyesen is látni akarja a Brunner Anliker cég termékeit, látogasson el Kölnbe, 
az ANUGA élelmiszeripari vásárra, 2015 október 23 és 27 között. 

Diódaráló lelke
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   Hengerszékek, higiénés, zártrendszerû portöltôk, hôálló tömítôanyagok, ipari és laboratóriumi 

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

Containment, avagy az izolációs technika alapjai

Reméljük, hogy Hírmondónk kedves olvasói nem veszik zokon, ha a projekt beszámolók 
és cégbemutatók mellett szakmai ismeretterjesztéssel is találkoznak. Ebben az esetben egy, 
véleményünk szerint egyre fontosabb témakört kívánunk boncolgatni, mégpedig a korszerû 
izolációs, vagy containment technológiák alapjait. 

A környezet és a dolgozó védelme a veszélyes anyagoktól, illetve a termék izolálálása a 
környezet szennyezôdéseitôl legfôként a gyógyszer- és vegyipart érinti, de számos elektronikai, 
élelmiszeripari alkalmazásban is találkozhatunk a containment technológiával. Ezekben a 
rendszerekben olyan veszélyes anyagokkal dolgoznak, amelyeknek mikrogrammja, sôt nano-
grammnyi mennyisége is károsíthatja az élô szervezetet. A containment másik oldala az idegen 
részecskék kizárása a nagytisztaságú térben való termeléskor. A mûanyag fóliák gyártástechnológiai 
és minôségi fejlôdése következtében a szakmában már jól ismert merevfalú izolátorok mellett az 
utóbbi évtizedben egyre nagyobb szerepet kapnak a flexibilis falú fólia izolátorok. E két megoldás 
összehasonlító elemzése több Hírmondót is meg tudna tölteni, most azonban csak a containment 
témakör alapjaival foglalkozunk. 

Mit is jelent maga a containment szó? Egyszerû 
definícióként mondhatjuk, hogy a containment 
az az elsôdleges mûszaki védelem/gát, amelyet 
a kezelô, és az eljárás/termék közé építünk fel. 
A technikát széles körben a gyógyszeriparban 
használják, ezért a fogalmakat a dolgozó 
egészségvédelme szempontjából fogalmazzák 
meg. Mivel az egyes nagy hatékonyságú 
anyagok (Highly Potent API) különbözô élettani 
hatásai nagyban függnek az anyag toxicitásától, 
az expozícós idôtôl, valamint a hatóanyag 
koncentrációjától, így minden egyes anyag 
esetén külön egyedi határértékek megállapítása 
szükséges, mielôtt a kapcsolódó containment 
rendszer kidolgozásra kerülne. Ez a határérték 
az úgynevezett OEL (Occupational Exposure Limit) – magyarul Munkahelyi expozíciós határérték. 
Definíció szerint az OEL egy átlagos koncentráció-terhelést jelent egy hatóanyagra vonatkozóan, 
amelyet a dolgozó légvétele közelében 8 óra alatt mérnek. Mértékegysége µg/m3, vagy ng/m3.

OEB-OEL piramis 

OEL – munkahelyi expozíciós határérték, µg/m3

OEB – munkahelyi expozíciós sáv
WG – a dolgozó által beszívott hatóanyag mennyiség, mg/nap

Az izolációs rendszereket az OEL határérték, valamint az 
adott hatóanyag toxikológiai tulajdonságait figyelembe véve 

OEB (Ocupational Exposure Band) – Munkahelyi expozíciós 
sávokba osztályozzák. Az OEB szintek és az OEL határértékek 

összefüggését az ábrán szereplô piramis szemlélteti. 6 sávot 
különböztetünk meg OEB 1-tôl OEB 6-ig, a veszélytelentôl 

a kiemelten veszélyes anyagokig. 
A piramis csúcsán az OEB 6 (kiemelten veszélyes) 
szinthez az OEL<200 ng/m3 határérték tartozik. Ettôl 

Hagyományos Telstar izolátor

<0,2 µg/m3

<1 µg/m3

1 / 10 µg/m3

10 / 100 µg/m3

100 / 1000 µg/m3

>1000 µg/m3

     <0,1
     mg/Tag

          0,1 – 1
            mg/Tag

                  1 – 10
                     mg/Tag

                          10 – 100
                             mg/Tag

                                    >100
                                     mg/Tag
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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.  

az általánosnak tekintett besorolási rendszertôl egyes 
felhasználók eltérnek, így minden esetben célszerû az 
OEL-re, mint közös nevezôre visszavezetni a helyi OEB 
szint megadását. Ezáltal elkerülhetôk a gyártói OEB és 
a felhasználói OEB szintek mögött megbújó, esetleges 
határérték sáv-eltérésébôl adódó félreértések. 

A containment szintek jobb megértéséhez pár, a gyógyszer- és vegyiparban gyakran használatos 
eszközt helyezünk el a containment szintek palettáján.

Eszközök megnevezése OEB OEL

Helyi elszívás, vegyifülke OEB 1 - OEB 2 10.000 - 100 µg/m3;

Lamináris fülke OEB 1 - OEB 3 10.000 - 10 µg/m3;

Kónuszos szelepek OEB 2 - OEB 4 10.000 - 10 µg/m3;

Dokkoló szelepek OEB 3 50 -10 µg/m3

Dokkoló szelep elszívással OEB 4 - OEB 5 10 - 0,1 µg/m3;

Dokkoló szelep mosással OEB 5 - OEB 6 0,1 – 0,01 µg/m3;

IBC-k, FIBC-k és transzferzsákok OEB 4 - OEB 5 10 - 0,1 µg/m3;

Flexibilis- és merevfalú izolátorok OEB 4 - OEB 6 10 - 0,01 µg/m3;

Andocksysteme dokkoló szelepek

Kimérés flexibilis izolátorban

A táblázat is mutatja, hogy 
a containment és high-
containment igények esetén 
(OEB 4 – OEB 6) a flexibilis 
fólia containment megoldások 
is elfogadottakká váltak, és 
mind gyakrabban nyújtanak 
versenyképes alternatívát a meg-
szokott merevfalú megoldásokkal 
szemben. 

Ezt a tendenciát felismerve, 2013–ban a 
korábbi merevfalú containment rendszerek 
mellé felvettük portfóliónkba a flexibilis, fólia 
rendszereket is, így a flexibilis izolátorokat, 
speciális flexibilis porkonténereket (FIBC), 
transzfer zsákokat, BI-BO (bag in, bag out)-
rendszereket, végtelenített tömlôzsákokat 
(continous liner), szkafandereket, stb. 

Az elmúlt évek munkái és tapasztalatai alapján mostanra partnereink 
számára különbözô megoldásokat kínálunk a containment rendszerek területén 
maximálisan figyelembe véve a biztonsági- és technológiai elvárásokat, a helyi 
adottságokat, és a felhasználási igényeket.

Containment rendszerek ügyében bôvebb felvilágosítás érdekében forduljanak bizalommal 
kollégáinkhoz: Kovács Dániel (+36 30 670 0160), Somjai Imre (+36 30 343 9187).

Endless liner lezárása 
(ILC Dover)

Flexibilis zipp-zár Reagens flexibilis 
adagolása (DoverPac)
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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). 

Csomagoló berendezések Magyarországon, a PAGLIERANI-tól.

A Holimex régóta képviseli az olasz Paglierani céget hazánkban. A termékpalettán mindenfajta 
kiszerelô, csomagoló berendezés található, a tasak vagy szelepes zsák töltôtôl a robot karos rakat 
készítôn át a raklap fóliázóig. A csomagológépek a malomipar, cement és ásványipar, vegyipar 
– mint például mûtrágya és növényvédôszer gyártás számára készülnek közel 90 éve, 1926 óta. 
Mindezekkel a berendezésekkel a Föld minden kontinensén találkozhatunk, hirdetve a Paglierani 
vezetô szerepét és sugározva a vevôi megelégedést. Hazánkban is számos referenciát tudunk 
felmutatni. Idén két újabb projekt megvalósulásáról számolhatunk be.

Hosszú elôkészítés, sikeres 
pályázat és eredményes FAT 
után a Hajdú Gabona Zrt 
berettyóújfalui malmában állítottuk 
üzembe a legújabb DA 40 típusú 
lisztcsomagoló berendezést. A fél, 
egy vagy két kilogrammos tasakok 
kiszerelésére alkalmas gép kb. 40 
darabot tud készíteni percenként 
(ezt fejezi ki a típusjelzés), és 
a kész tasakokat 10 darabos 
zsugorfóliás gyûjtôcsomagba 
rögzíti. A berendezés alkalmas 
dara és különféle liszt termékek 
kiszereléséhez. A gyári átvétel 
Rimini mellett jól sikerült, a 
berendezés idôben megérkezett. 
A gyári szakemberekkel üzembe 
állítottuk és átadtuk a molnároknak.

A DA 40 csomagológép karusszeles kialakítású. Adagoló, töltô, vibrációs tömörítô valamint 
fésûs továbbítású tasak formázó, tasakszáj vágó és ragasztó egységekbôl áll. A lezárt tasakok 
ellenôrzô mérleg után hagyják el a csomagológépet és szállítószalagon érkeznek az egység 

csomag készítô részéhez, 
miközben fémdetektor ellenôrzi 
a terméket. Az egységcsomag 
képzô célszerûen beforgatja, 
összevárja, rendezi a tasakokat és 
a 2×5 darabos egységet hôzsugor 
alagúton átvezetve zsugorfóliával 
egységgé formázza. 

Köszönettel tartozunk a Hajdú 
Gabona Zrt Berettyóújfalu 
Malomüzem munkatársainak a 
zökkenômentes beüzemeléshez 
nyújtott segítségért!
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Miközben a tiszántúli liszt csomagológép 
beüzemelése folyt, az ország másik felébe 
megérkezett egy zsáktöltô, zsákzáró 
gépsor is. Ezt a berendezést a Plantaco Kft 
növényvédôszer kiszereléshez vásárolta. 
A feladat a 25 kg-os PE béléses zsákok 
töltése, hegesztése, majd levarrása volt, 
mindez természetesen automatikusan, egy 
kezelô közremûködésével. A töltôcsonkra 
felhelyezett zsák a vonalon végighaladva 
a végén formázott, levarrt késztermékként 
hagyja el a szállítószalagot.

A szállítmány rendeltetési helyére juttatása 
nem volt egyszerû feladat. Már a kamionból való 
kiemelés is megpróbáltatást jelentett, ugyanis a 
túlméretes, túlsúlyos, speciális palettára rögzített fô 
egység mozgatásához két targoncára volt szükség.

A telepítés helyén, az üzemben ugyan 
elegendô tér és belmagasság állt rendelkezésre, 
de az odavezetô szûk út, a mennyezetrôl 
belógó födémgerenda komoly kihívás elé 
állított minket. Csak milliméterrôl milliméterre, 
olykor megdöntve lehetett haladni. 

A precíz méretezésnek köszönhetôen azonban a 
berendezés végül a helyére került. A kezdeti nehézségek 
után a beüzemelés megtörtént és a töltô záró sort teljes 
kapacitással üzembe vették. 

A csomagológépekrôl mindent tud kollégánk 
Tatár Attila (+36 30 694 4653).

7
   Szivattyúk (minden anyagra), szûrô-szárítók, technológiai légszûrôk, töltôcsövek, tûzálló 

falazóanyagok, vákuumszárítók, vákuumszárító szekrények, vákuumszivattyúk, ventilláto-
rok, zsáktöltô berendezések, zsáktöltô vonalak, használt, felújított berendezések garanciával.
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Nem szimpatikus az öndicséret, de mégis szentelünk magunknak egy 
oldalt, felvillantva néhány pillanatot cégünk születésnapi ünnepségérôl. 

Egy emberöltônyi idô telt 
el 1990 tavasza óta, amikor 
Rudolf Péter és holland barátja 
bejegyeztette a Holimex 
Mérnöki és Kereskedelmi 
Kft.-t a Cégbíróságon. Rob 
Aafjes ezt megelôzôen már 
több évtizede képviselte 
a holland ipart a volt szocialista országokban. A 
rendszerváltáskor rögtön felismerte, hogy neki is váltania 
kell, a monopolista állami külkerek helyett saját, helyi 
irodával kell támogatnia partnerei piacra jutását. 

A kezdeti zûrzavaros éveket Rudolf Péter egyedül vészelte át. 2001 januárjában az akkor 
már 8 személyes cég a jelenlegi irodába, a budai Hegyvidékre költözött. Kezdetben nagyon 
szerteágazó volt a profil. A gépek, ipari technológiák mellett foglalkoztunk például „pillekönnyû 
cserép” forgalmazásával is. Méghozzá olyan sikeresen, hogy új-zélandi partnerünk gyárat épített 
Várpalotán. Építôipari részlegünk ezáltal kiszállt a hajóból. 

A fedélzeten maradt 10 fô meglepetés partit rendezett 2015 április 23-án. Az ünneplôk, régi 
harcostársak, jó ismerôsök nagy szeretettel üdvözölték Rudolf Pétert, aki rendületlen kitartással 
kormányozza a céget, még ha egyre viharosabb vizeken is kell elôre vitorlázni.

Alapító atyák!


