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Tisztelt Partnereink, kedves Olvasóink!

A tavaly ôszi számunkban említettem az 
ajánlatkérések számában megmutatkozó rendkívüli 
érdeklôdést az EU pályázatok iránt. Mára annyiban 
változott a helyzet, hogy egyrészt valamelyest csökkent 
a kiadott ajánlatok száma, másrészt – ha nagyon 
lassan is – megkezdôdött a pályázatok elbírálása. Több 
partnerünk jelezte, hogy sikeresen pályázott, reméljük, 
hogy lesz folytatás!

Itt szeretném felhívni szíves figyelmüket jelen számunk egyik cikkére. A Sparkler szûrôkrôl van 
szó, pontosabban a Sparkler rendszerû szûrôkrôl és azok megújult, továbbfejlesztett típusairól. Nem 
csak a szerkezeti anyagok választéka bôvült jelentôsen, de a fejlesztések egyik alapvetô célkitûzése a 
kezelhetôség megkönnyítése, a konstrukció felhasználóbaráttá tétele volt. A cikkben egy kis történel-
mi visszatekintésen túl az új konstrukciókról is találnak érdekes információkat.

Végül ejtsünk egy szót a jövôrôl is. Egy hazai és egy külföldi kiállításra szeretném felhívni a figyelmet. 
Áprilisban kerül sor a hagyományos Powtech kiállításra Nürnbergben, ami szinte valamennyi 
partnerünk érdeklôdésére számot tarthat. Itthon saját standdal veszünk részt Jérome Bocuse, a híres 
szakács pápa elnökségével májusban rendezett Sirha Budapest kiállításon, az élelmiszeripari cégek 
nemzetközi seregszemléjén. Mindkét kiállításon szeretettel várjuk érdeklôdô partnereinket.

A személyes találkozás reményében, tisztelettel:

ˆ
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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.    

HOLITENT – „Sátor” ami megvéd

Folytatjuk múlt év októberében elkezdett cikksorozatunkat a containment témakörrôl. Az izolá-
ciós rendszerek megóvják a környezetet és a dolgozót a munkafolyamatban felszabaduló anyagok-
tól, leggyakrabban a kiporzástól, illetve izolálják a terméket a környezet szennyezôdéseitôl. Elôzô 
cikkünkben szót ejtettünk a nagyon veszélyes anyagok elleni védelemrôl, az úgy nevezett „high 
containment” kialakításokról. Számos céget képviselünk ezen a területen is, jelen cikkünkben 
azonban nem az agyon szofisztikált, hanem a hazai gyártásból származó, rugalmasan alkalmazha-
tó izolátorainkat mutatjuk be.

Sok partnerünknél az izolációs rendszerek 
esetében az OEB szint definiálva sincs, illetve nincs 
is rá konkrétan szükség. Ilyenkor a kitûzött cél 
egyszerûen a pormentes munkahely, az alapanyagok 
készülékbe töltésének vagy a szárított végtermék 
lezsákolásának kiporzásmentes végrehajtása. 
Ekkor kap szerepet a Holimex által kidolgozott 
egyedi tervezésû, hazai alapanyagokból, egyedi 
tervek alapján gyártott flexibilis izolátor rendszer, 
amelynek a HOLITENT nevet adtuk. A név 
önmagáért beszél, és rámutat az általunk gyártott 
rendszer fôbb tulajdonságaira:

- fóliasátor szerû flexibilis izolátor
- mobil/fix vázra szerelt
- Holimex gyártmány, következésképpen
- olcsóbb, mint külföldi versenytársaik

A rendszer kialakítását az a mûszaki probléma 
indította, hogy egy már meglevô szárítót hogyan 
lehetne úgy kinyitni, kiszedni belôle az anyagot, 
hogy ne kelljen gázmaszkban dolgozni, utána pedig 
órákig takarítani. Képzeljünk el egy vegyi gyárat a 
csövek dzsungelével, készülékek karácsonyfáival, 
mennyi idô, mennyi energia minden sarzs után újra 
patikatisztaságot teremteni. Külföldi partnereink 
eleve túl drágának tûntek, de még nagyobb 
akadályt jelentett a távolság, hogy az újabb és 
újabb egyedi igényekre való válaszok hónapokig 
keringtek az éterben. Pedig elsô látásra a koncepció 
egyszerû: vegyük körül a meglévô berendezés 
(szárító, centrifuga, malom, stb.) nyílását egy váz 
szerkezetre rögzített fóliasátorral. Így lehetôvé válik 
a berendezések utólagos izolálása a környezettôl.

A HOLITENT rendszer nem csupán a fólia ru-
galmassága miatt flexibilis. A kész rendszerek szál-
lítását tudatos, alapos mérnöki tervezés, valamint 
a partnerekkel történô folyamatos egyeztetés elôzi 
meg. Ez a szoros együttmûködés az izolátorok 
leszállítását követôen is megmarad, ugyanis a 
felhasználók, operátorok véleménye, tapasztalatai, 

Izolátor terv 3D-ben

Gyártás közben
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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.  

kritikái további támpontokat adnak a 
rendszer finomításához, optimalizálásához. 
Ezt az izolátor szerkezeti anyaga is segíti, 
ugyanis egy-egy kesztyû, csatlakozás 
áthelyezése, hozzáadása, megszüntetése 
nem okoz problémát. Még az izolátor 
állvány, illetve a sátor formájának a kisebb-
nagyobb átalakítása is viszonylag gyorsan 
és zökkenômentesen oldható meg. Arról 
már nem is beszélve, hogy maga a sátor 
eldobható, így annak tisztításával nem kell 
bajlódni.

A HOLITENT rendszer esetében az alábbi 
mottó fokozottan igaz: „ Csak akkor fogja a 
kezelô örömmel használni az új rendszert, 
ha abban az ô egyéni, hozzáadott értéke, 
tapasztalata is megjelenik.” Ezt a mottót 
követtük és követjük egyik legnagyobb 
hazai gyógyszeripari partnerünknél 
is, ahol immáron az ötödik izolátor 
állványt szállítottuk az ott üzemelô 
szárítóberendezések kiszolgálásához. Ter-
mészetesen, mint minden ilyen esetben a 
siker záloga nem csupán a Holimex csapat 
érdeme. Partnereink elkötelezettsége és 
konstruktív együtt gondolkodása elen-
gedhetetlen volt a projektek sikerességéhez. 

Itt szeretnénk kiemelni fiatal tervezô mérnök 
kollégánk, Kapu Tibor érdemeit a HOLITENT 
izolátor rendszer kidolgozásában. Kitartó, 
ötletgazdag munkája nagyban hozzájárult a 
felhasználók megelégedéséhez. Reményeink 
szerint az általunk kidolgozott és leszállított 
izolátorokat hamarosan továbbiak is fogják 
követni mind a gyógyszer-, mind más vegyipari 
alkalmazások területén. 

Kérdéseikkel Kovács Dániel kollégánkat 
kereshetik,  a +36 30 670 1160 telefonszámon.

Nyitott szárító izolálva

A tervezônek már tetszik
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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. 

Sparkler retró Indiából

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, szesztilalom volt. 1919 
és 1933 között Amerikában tilos volt alkoholos italok gyártása, forgalmazása. 
Ennek köszönhetjük a maffia és majdan a gengszter filmek felvirágzását, de ugyanakkor, 1927-ben 
született J. Sparkler fejében az a gondolat, hogy a zug whisky-fôzôket egyszerû, nagy teljesítményû 
szûrôvel lássa el. Lám, ahogy minden örömbe csöppen üröm, a rosszból is születhet valami 
zseniális, elôre mutató. Az elmúlt évtizedekben ugyanis a Sparkler Filters Inc. a vegyipari szûrés 
területén alkotott maradandót. 

A Sparkler szûrôben leggyakrabban 18 inch, 
azaz könnyen kezelhetô majdnem fél méteres 
átmérôjû tányérok vannak egymás fölé helyezve, 
majd jól összeszorítva. A tömítést a közéjük 
helyezett szûrôpapír látja el. A tányérok közepén 
levô központi csôbe szivattyúzzák a zagyot, mely 
a paláston levô lukakon át a tányérra ömlik. A 
tányérra helyezett szûrôpapír felfogja a szilárd 
szennyezôdést – általában ma is a derítô szerek: 
aktív szén, perlit kiszûrésére szolgálnak a Sparkler 
szûrôk – majd a tányér külsô palástján lévô lukakon 
át a tiszta szûrlet az edényen át kifolyik. Amikor 
a tányérok zagytere megtelik, a tartályt átgurítják a 
mosóhelyiségbe, az egész betétet kiemelik, megbontják az összeszorító pálcákat és eltávolítják 
a kiszûrt szennyezôdést. Ügyes kezelôk úgy tudják összefogni a szûrôpapírt, hogy alig koszolják 
össze a helyiséget, magukat. 

A cég konzervatív üzletpolitikájára jellemzô a következô hír (PCWorld): „Sparkler Filters of 
Conroe, Texas, prides itself on being a leader in the world of chemical process filtration. If you 
buy an automatic nutsche filter from them, though, they’ll enter your transaction on a “computer” 
that dates from 1948.” A vásárlásokat egy majdnem 70 éves IBM lyukkártya olvasós komputerrel 
adminisztrálják. Sajnos az lett a következménye ennek a maradiságnak, hogy a szûrôt is – ugyan 
mit nem – másolni kezdték Indiában. Hosszas hezitálás után menedzsmentünk úgy döntött, 
hogy kapcsolatba lép egy olyan indiai céggel, akik képesek kielégíteni az európai minôségi 
követelményeket. Delegációnk több vállalatot, számos „garázs mûveket” is felkeresett, míg 
Mumbai (a volt Bombay) városában láttak egy olyan gyártó csarnokot, amely bármelyik európai 
városban is megállná a helyét.

A Sharplex Inc. féláron szállítja ugyanazt a kiváló 
terméket. A korrozív anyagok szûréséhez teflonból 
készült tányérokat is gyártanak. Nem csak a 
hagyományos Sparkler típust, hanem függôleges 
elrendezésû zsákos, vagy csöves folyadék 
szûrôket is ajánlanak. Ezekrôl 
a szûrôlepényt automatikus 
lerázószerkezet távolítja el. 
Nagyon ötletes a lebillenthetô 
fenekû szûrô-szárító, melyrôl pár 
képet mellékelünk.

Sparkler szûrôk szállításra várva

Teflon tányér

Szûrô zárt fenékkelSzûrô fenék nyitás
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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 édesipar Mekkájából jelentjük

A Holimex Kft édesipari gépgyártó partnerei saját standon fogadták a PROSWEETS édesipari és 
snack termék kiállításra ellátogatókat. Kölnben 28 hektáros területen 34 országból 336 kiállító 
mutatta be termékeit 2016 január 31 és február 3 között. A technológiai gépek és csomagoló 
berendezések iránt érdeklôdôk között több magyar élelmiszeripari vállalattal is találkoztunk. 
Örömmel fogadtuk ôket, akik ebben a pályázatos idôszakban is idôt szakítottak arra, hogy 
körülnézzenek a gépek között. 

A ProSweets kiállítás a világ egyetlen olyan kiállítása, ahol az édesipar és „snackgyártás” gépeinek 
teljes spektrumát láthatják a látogatók. Cikkünkben partnereink újdonságai és megoldásai közül 
emelünk ki néhányat. Ha Ön nem lehetett a közel 18 ezer látogató között, vagy tanácstalan, hogy 
mit válasszon, mi örömmel adunk szaktanácsot a megfelelô technológiai berendezés, gyártógép, 
csomagológép kiválasztásában, illetve segítünk eligazodni az óriásinak mondható kínálatban.

A PROSWEETS-en egyre többen mutatják be legújabb fejlesztésû berendezésüket vagy állnak elô 
olyan, újszerû megoldással, amellyel a „mainstream”-bôl kiemelkednek: kompakt, kis helyigényû, 
hatékony, energiatakarékos gépek, a megbízhatóság és az élelmiszerbiztonság egyre szigorodó 
elôírásainak megfelelve. Gépbeszállító partnereink kiválasztásakor mi is ezeket az szempontokat 
vesszük figyelembe.

Az édesipari alapanyagok elôkészítésekor – a konyhában, – a komponensek pontos adagolása, 
az adagolás automatizálása, az adalékanyagok zárt rendszerben történô beadása a cél. Az 
automatizálással élômunka szabadítható fel, így az értékes szakmai figyelem másra fordítható a 
technológiában.

Az ömlesztett anyagok (cukor, kakaópor stb.) kiporzásmentes adagolásához, a rendelkezésre 
álló hely és az elvárt kapacitás továbbá az adagolandó anyag függvényében eltérô megoldásokat 
javasolunk. Nagy jelentôsége van annak, hogy az elôkészítési mûveletekhez legalkalmasabb és 
leginkább megfelelô keverési eljárást válasszunk ki. Ha szükséges a receptúrában lévô eltérô 
szemcseméretû anyagokat azonos méretûre kell finomítani, hogy ne érezzünk homokszerû 
komponenseket fogyasztáskor. Adott esetben javasolunk berendezéseket, arra az esetre is, ha 

Komplett technológiai sor a pillecukor gyártás „konyhájában”
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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 komponenseket egymással elegyíteni, eloszlatni kell, legyen szó emulzióról, krémrôl, vagy 
szuszpenzióról, töltelékrôl, vagy, ha könnyû habot - fehérje, zsíralapú, vagy pektin, zselatin 
masszákból - kell készíteni. 

A receptúra összetevôinek megfelelô homogenitása a félkész termékben a további mûveletek 
során és a késztermék minôségére nézve is igen nagy jelentôséggel bír, tehát nagyon fontos, 
hogy alkalmas berendezést válasszunk, milyen gyártási technológiával, hány lépésben érjük el 
hatékonyan célunkat. 

Az édesipari termékkészítés következô lépése a kapott 
masszából a termékforma és alak kialakítása. Ennek az 
elérése többféle módon lehetséges, bonyolultságtól és 
kapacitástól illetve a massza tulajdonságaitól függôen. 
Öntéssel való kijuttatás klasszikus módon, vagy egy 
lépésben akár 4 féle massza egyidejû letöltésével vagy 
több réteg egyszerre vagy lépésekben történô deponálása 
pl. co-extrudálással. Egy gyümölcs vagy mûzli szeletet 
el lehet készíteni veszteségmentesen (vágási hulladék 
nélkül) is speciális formázó gépekkel, kíméletesen, nagy 
kapacitással.

A formázó, vagy extruder gépek több formázó szerszámmal és mobil kivitelben készülnek. 
A megformázott masszát közvetlenül a szállító szalagra helyezik, ahonnan a mártó sorra, a 
hûtôalagútba, vagy a sütôkemencébe és végül csomagolásra kerülhet a termék. Ilyen módon 
készülnek olyan termékek, mint például a túró Rudi, a csokoládé pasztilla (hazánkban 
legnépszerûbb, de viszonylag drága csokoládé, fôleg kis és közepes üzemekben praktikus 
alapanyag), vagy különféle édesipari szelet áru, gumicukor, vagy szaloncukor.

Fôz, kever, aprít, vákuumoz: karamell, 
puding, bevonó, toffee készítéshez, 
mogyoró és mandula pörköléshez, 
kandírozáshoz

Különféle adagoló fejek a co-extruderben
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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.

A fogyasztó figyelmét a szépen dekorált termékkel is 
megfoghatjuk. A dekorálás kézi módja már nem gazdasá-
gos. Nagy ütemszámoknál automata gépi megoldások 
segítik a gyártókat, hogy gyártmányaiknak különleges meg-
jelenést adjanak: ez lehet 
egyedi élelmiszerfestékkel 
történô feliratozás, speciális 
robot segítségével egy de-
korációs elem felhelyezése 
(ragasztással) a termékre, 
vagy a termék részleges 

csíkozása, vagy bemártása fehér csokoládéval. Végül hab a tortán: a 
cukormázra még további színes drazsék kerülhetnek.

 Nagyobb kapacitások-
ra érdemes megvizsgálni, 
hogy a temperálást milyen 
módon végezzük, ugyanis 
a megfelelôen méretezett 
berendezéssel sok energiát 
és idôt tudunk megtakarítani, 
mindamellett, hogy fénye-
sebb és roppanósabb cso-
koládé bevonatot kapunk.

A csomagológép gyártó partnereink segítségével 
komplett csomagoló sort tudunk ajánlani. Vezérelveink: 
könnyû tisztíthatóság, biztonságosabb mûködés, nagyobb 
termelékenység.

Praktikus kiegészítô berendezéseket tudunk ajánlani, 
amelyek segítségével egy-egy munkafolyamat auto-
matizálható. Kartonfelállító gép dobozok hajtogatására, 
bag-in-box csomagoló gép ömlesztett kiszereléshez, vagy 
a számoló berendezések, amelyek segítségével termékeket 
lehet megszámolni, összegyûjteni, letölteni, csomagolni.

Fejes Tamás várja érdeklôdésüket a fenti témák tárgyában a +36 30 210 6107 számon.

Mennyi mennyei manna

Dekoráló berendezés trüffelhez, díszítés kakaóporral

Cukorka töltése: 
50 és nem 49, vagy 51 db kerül a flakonba 
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Cégnév Tevékenységi kör, gyártmány Pavilon Stand
Celsius ömlesztett szilárd anyag hôkezelése 1 149

Concetti zsákolás, palettázás 1 612

ILC Dover flexibilis izolátortechnika 1 653

Jet Solution containment rendszerek 1 653

Mavag vákuum szárító, szûrô-szárító 1 108

Mucon irisz szelep, tolózár 1 205

Busch-SMS-
Canzler

bepárlás, membrántechnika 2 352

Ocrim malomipari gépek 2 350

Paglierani csomagolástechnika 2 350

Ventilex fluidizációs szárító, fûszer sterilezô 2 443

Cégnév Tevékenységi kör, gyártmány Pavilon Stand
IKA Process kolloid malom, porbekeverô 3 578

Italvacuum vákuum szárítás 3A 412

Piab vákuum konvejor 3A 261

Engelsmann porkezelés, szállítás, keverés 4A 323

Hosokawa 
Alpine

ôrlés, mikronizálás, 
szélosztályozás, légsugár szita 4A 233

Hosokawa 
Micron BV

keverés, vákuum és porlasztva 
szárítás 4A 233

Hosokawa 
Containment

higiénikus letöltô rendszerek 4A 233

Pelletroneurope granulátum pormentesítés 4A 410

A portechnológiában neves mintegy 900 cég április 19 és 21 között mutatja be a szakma 
legjavát Nürnbergben. Közöljük az általunk képviselt cégek listáját, a pavilonok sorrendjében. 

Kollégáink: Korda Béla (+36 30 954 8362); Tatár Attila (+36 30 694 4653), 
Kovács Dániel (+36 30 670 0160) és Kapu Tibor (+36 30 556 2358) 

az Önök rendelkezésére állnak.

POWTECH

HOLIMEX stand a SIRHA BUDAPEST vásáron

Jérome Bocuse, a szakácsok pápájának fia elnökletével 2016. május 9 és 11 között kerül 
megrendezésre a SIRHA Budapest kiállítás a Hungexpo területén. A SIRHA (World Hospitality 
& Food Service Event) nemzetközi szervezet, élelmiszeripari és HoReCa (Hotel/Restaurant/Café) 
kiállításokat szervez az egész világon, két évente a Foodapest utódaként Magyarországon. 

A Holimex Kft az A pavilon J 10-es standján mutatja be gépgyártó 
partnereit. A kiállításon az édesipari technológiák, csokoládé 
készítés és kávépörkölés témakörében felkészült kollégáink várják 
Önöket. Tapasztaltak vagyunk a csomagolástechnikát is tartalmazó 
technológiai sorok kialakításában is. Keressen bennünket 
bizalommal, ha meglévô technológiai során szeretne változtatni, 
kapacitást bôvíteni, vagy valamilyen új termékkel a piacra kerülni.

A kiállítás fényét növeli, hogy a rendezvény ad helyet a 
Bocuse d’Or döntôjének, ahol Európa legjobb szakácsai 
küzdenek meg egymással. Ha a gépekkel kapcsolatos 
információk túl szárazak lennének, bôven lesz lehetôség 
ínycsiklandó egyéb programokban is részt venni. 

Jöjjön el, szeretettel várjuk!

ˆ


