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Tisztelt Partnereink, kedves Olvasóink!
A nyári vakáció elôtti utolsó számunkkal
jelentkezünk, ezúttal a megszokott “vegyes”
tartalommal. Persze a szabadságokig még sok idô
van hátra, de ezen helyrôl is szeretném felhívni
a figyelmet a Partnereink és magunk számára
is legfontosabb nemzetközi gépkiállításra,
az Achemára, ami június elsô felében lesz
Frankfurtban. Cégünk részérôl 6 fôs csapattal
leszünk jelen, és mint eddig is mindig, készséggel
állunk Partnereink rendelkezésére a helyszínen.
A gördülékeny lebonyolítás érdekében sokat
segítene, ha már itthonról szervezhetnénk a kinti
találkozókat, kinek-kinek érdeklôdése szerint.
Várjuk megkeresésüket!
Javában benne járunk az évben és összehasonlítva a korábbi évek hasonló idôszakával, úgy látjuk,
hogy több érdeklôdô megkeresést kapunk. Azt gondoljuk, hogy ez részben új honlapunknak, részben
pedig az új típusú keresô rendszerünknek is köszönhetô. Szeretnénk honlapunkat minél felhasználó
barátabbá tenni, ezért is kérjük segítségüket, véleményüket, hogy javaslataikkal vagy éppen kritikai
megjegyzéseikkel segítsenek bennünket célunk elérésében.
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Tubustöltés és kartonozás magasfokon
(IWK Verpackungstechnik cégbemutató)
Cégvezetésünk és mérnökeink folyamatosan nyomon követik az ipar fejlôdését,
kutatják a trendeket. Keressük a megbízható, minôségi termékeket elôállító,
innovatív beszállító partnereket, hogy megfelelhessünk megrendelôink magas
elvárásainak. A 2018-as év sem kezdôdhetett egy új, ígéretes beszállítói
együttmûködés beindítása nélkül.
Ezúttal a gyógyszer-, és kozmetikai ipar számára egy nagy múltú, 125 éve
alapított, német gépgyártót sikerült megnyernünk. Ez a sokak által ismert,
tubustöltô és kartonozó berendezéseket gyártó IWK Verpackungstechnik.
Gépeik egyértelmûen tükrözik a német precizitást, a sokszínû, innovatív
gondolkodásmódot, amely az élvonalba juttatta ôket.
Az általános marketing szuperlatívuszok és
önfényezés helyett lássuk a tényeket!
Az IWK a csomagolástechnika egy speciális
területére gyárt berendezéseket, mégpedig a nagy
viszkozitású krémek, paszták, ragasztók tubusba
töltésére. A töltôberendezések kiegészítô és
kiszolgáló egységeit is saját fejlesztésbôl kínálja.

Együtt a tubus adagoló és töltô

-

Az IWK által gyártott tubustöltô berendezések
mind mûanyag, mind laminált, mind pedig
fém tubusok töltésére alkalmasak. A vevôi
teljesítmény igények kielégítésére a töltôgépeket 3
kapacitáscsoportban gyártják:

kis kapacitású (max. 70-90 tubus/perc) – FP10 és TFS15 berendezések
közepes (max. 120-300 tubus/perc) – FP és TFS E sorozat
nagy teljesítményû (max. 340-750 tubus/perc) –TFS sorozat

A termékváltásra, a töltôberendezés átszerelésére szükséges idô
minimalizálható az IWK saját fejlesztésû tubustartó rendszerének,
valamint a könnyen cserélhetô töltôfejeknek köszönhetôen. Egy
FP10-es berendezés átállása nem kerül például több idôbe, mint
10 perc. A berendezések a tubustartó hüvelyek számától függôen
számos zárási opcióval is elláthatók, mint például euro-rögzítôfül
kialakítása, formastancolás, inertizálás, adatok dombornyomása
2 sorban vagy a hegesztésre (mûanyag tubus) vagy a hajtásra (fém
tubus), nyomtatás, stb. A különbözô opciók összehangolását a
berendezés szinkron szervomotoros rendszerei teszik lehetôvé.
A tubustöltôk hatékony kiszolgálását az IWK saját fejlesztésû
TZ tubus adagoló egységei végzik, amelyek kézi, és automata
(robot) betárazási lehetôséggel kérhetôk. Az automata rendszerek
számára az IWK saját robotot fejlesztett ki. A COBOT rendszerrel
FP10 kiskapacitású tubustöltô
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Agglomeráló berendezések, alumíniumipari olvasztókemencék, öntödei berendezések,
segéd- és adalékanyagok, aprítógépek, benézô üvegek, bepárlók, bevilágító lámpák (Ex), bigbag töltôk-ürítôk, bioreaktorok, brikettezôk, cellás adagolók, centrifugák, CIP rendszerek.
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mind a tubus beadása, mind a bedobozolt
késztermék gyûjtôkartonba helyezése is
megoldható.
A tubustöltô berendezésben elkészült
termékek dobozba tételét ugyancsak az
IWK saját kartonozó berendezéseivel lehet
elvégezni. Kis és közepes kapacitások
esetén
vertikális,
nagy
kapacitások
esetén horizontális kialakítású kartonozó
berendezések szállíthatók. A kartonozó
berendezés a karton felállítása, a tubus
kartonba helyezése és a karton zárása mellett
tájékoztató ívek elhelyezését is elvégezheti.
Az IWK kartonozó berendezések nem csak
Nagy kapacitású tubustöltô berendezés
tubusokat képesek kezelni, üvegek, tégelyek
csomagolására is alkalmazhatók. A tubusok
mellé kiegészítô tárgyak, csomagok elhelyezése is megoldható. Mivel az esetek nagy hányadában
a termékek egyediek, illetve a vevôi igények jelentôsen eltérhetnek egymástól, így a megfelelô
tubustöltô és csomagoló rendszer összeállításához a megbízó és az IWK mérnökei között szoros
együttmûködésre van szükség.
Az IWK berendezései igény esetén GMP,
ATEX, tisztatéri és containment elvárásoknak
is meg tudnak felelni. Az új idôk szavának
megfelelôen, mint piacvezetô gyártó az IWK
is nyitott a szerializáció irányába. Bár ez még
nem általános elvárás, de az IT-s kollégák kész
megoldásokkal várják a téma iránt érdeklôdô
partnereket. (A szerializálásról lásd 2017
karácsonyi számunkban megjelent cikkünket).
Félautomata tubus feladó berendezés

VI5 vertikális kartonozó Cobottal

Csôhajlítók, diszpergálók, dobszárítók, drazsírozók, emulgeátorok, fermentorok, fóliázók,
folyadékkeverôk, folyadékszûrôk (szûrôprések, lapszûrôk, vákuum dobszûrôk, gyertyás szûrôk),
folyadék- és pasztatöltôk, folyadéktöltô karok, golyós malmok, granulálók, gyöngymalmok, szárítók.
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Projekt bemutató: Zárt porkezelési technológia félautomata zsáktöltô egységgel a Biospringer RS zentai gyárában
Mindennapi tevékenységünk során elsôsorban a hazai piacra és így hazai vevôinkre helyezzük
a hangsúlyt, azonban idônként vannak országhatárainkon túlnyúló projektjeink is. Az alábbiakban
egy ilyen kivételrôl számolunk be egy tavalyi sikeres installációnk kapcsán.
A francia Lesaffre cégcsoporthoz tartozó Biospringer RS (korábban Alltech
Szerbia) zentai gyárával már több éve ápolunk jó kapcsolatot. Partnerünk
szárított élesztô gyártással is foglalkozik, és az elmúlt évtized során volt már
lehetôségünk segíteni munkájukat, elsôsorban portechnológiai megoldásokkal. A korábbi pormozgatási, porkezelési feladatok után 2017-ben az egyik
exportra menô végterméknek, a porlasztva szárított élesztônek az adagolására és zsákokba való töltésére tehettünk árajánlatot. A végtermék finom
szemcseméretû por, aminek kezelését természetesen úgy kellett megoldani,
hogy az ne kerülhessen ki a légtérbe, ezen kívül ügyelni kellett arra is,
hogy a higroszkópos termék ne érintkezzen a levegô nedvességtartalmával.
A terméket a porlasztva szárító berendezés két ciklonjának aljáról kellett
ellenôrzô szitán keresztül eljuttatni egy zsáktöltô egységhez, figyelembe
véve a meglevô helyszíni adottságokat, korlátozó tényezôket is.
Többfordulós mûszaki egyeztetést, végül ártárgyalást követôen partnerünk
a mi ajánlatunkat fogadta el a beruházás megvalósítására.
Az anyagelvételt a ciklonok aljáról egy vezérelt
pillangószelepek felhasználásával épített kettôs
zsiliprendszerrel oldottuk meg. Ily módon a lehetô
legkevésbé befolyásoltuk a ciklonok állandó
Félautomata zsáktöltô
fémdetektorral
nyomásviszonyait (amely kulcsfontosságú a kellôen
hatékony leválasztásban), illetve biztosítottuk a
kiporzásmentes, kvázi-folyamatos anyagelvételt. A zsilipekbôl az anyag
az ellenôrzô (vibrációs) szitára, majd onnan a zsáktöltô egységbe jut. A
zsáktöltô egység a termék higroszkópos tulajdonsága miatt egy olyan,
szalagfüggönnyel határolt kamrában került elhelyezésre, amelynek légterét
folyamatosan páramentesített száraz levegôvel cserélik.
A zsáktöltô berendezés „lelke” egy csigás adagoló, amelyet holland
A zsiliprendszer és
gépgyártó partnerünk mérleggel és vezérléssel félautomata zsáktöltô
az ellenôrzô szita
egységgé fejlesztett. A kezelô beállítja a töltendô tömeget, melyet a csigás
adagoló a mérlegre helyezett zsákba tölt. A töltés a beállított tömeg 95 %-áig nagy sebességgel,
majd az utolsó rész a töltési pontosság maximalizálása érdekében lassan történik. A céltömeg
elérésekor az adagolás megáll; ekkor a kezelô kicseréli a zsákot a mérlegen és új töltést indít el.
A vezérlô egységen több töltési „recept” tárolható, ill. a mechanikai kialakítás kétféle méretû zsák
töltését teszi lehetôvé. A vezérlô egység „öntanuló”, azaz a töltési ciklusok ismétlésével egyre
pontosabb a töltés. A speciális zsáktöltô fej elszívó csonkkal rendelkezik, amely szavatolja, hogy a
mûvelet kiporzásmentesen történjen. A zsáktöltô egységet egy fémdetektorral tettük teljessé, amely
biztosítja, hogy a technológiából csak fémszennyezés-mentes termék kerülhessen ki.
A rendszert kulcsrakészen telepítve adtuk át. A berendezések helyszínre szállítása és a szerelési
munkák jól összehangolt idôzítése lehetôvé tette, hogy a helyszíni munkák mindössze két napot
vegyenek igénybe.
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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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Holimill tovább fejlesztve
Gyakori jelenség ömlesztett anyagok kezelésénél, hogy csomók, összetapadt részecskék
akadályozzák a további feldolgozást. Szárításnál tipikus jelenség, hogy a falról idônként „féltéglák”
válnak le, amelyeket szét kell oszlatni. A piacon számtalan „Finisher, Lump breaker” érhetô el, soksok millióért. Pár éve a Holimex tervezett a nevünkbôl Holimill-re keresztelt rögtörô berendezést.
A metszeti rajzon látható a gép kialakítása. Nagy tömegáram esetén a kapcsolódó rédlerekhez,
szállító szalagokhoz igazodva négyzetes ki/beömlô nyílásokat (400×400 mm) tervezünk. Kör
keresztmetszetû karimával végzôdô szárítókhoz hengeres testet illesztünk.

Holimill vázlatos rajza

Jelen cikkünkben egy olyan fejlesztést szeretnénk bemutatni, melyet egyedi igények iniciáltak. A
Holimillt – elsôsorban – gyógyszeripari igények kielégítésére találtuk ki. Ennek az iparágnak alapvetô
követelménye a higiénikus kialakítás. A gyógyszerek sok esetben agresszívek, igen gyakran sósavas
sók. Ezért nyilvánvaló a különleges összetételû rozsdamentes acél szerkezeti anyag és a polírozott
felület. Másrészt a gyógyszerek mind szerves anyagok, tehát éghetôk, poruk robbanásveszélyes,
másik követelmény tehát a robbanásbiztos kivitel.
A Holimill prototípusánál csak a porrobanási lehetôségbôl indultunk ki. Egyik megrendelônk
azonban, aki a szárítót alkohollal feltöltve tisztítja, olyan Holimill kifejlesztésére adott megbízást,
melyet el lehet árasztani a robbanásveszélyes oldószerrel. Ne kelljen tisztításkor leszerelni a rögtörôt,
hanem azon keresztül lehessen üríteni a felette levô szárítót. A legnagyobb kihívás a tengelyek
tömítettségének megoldása volt. A tengelyvégek csapágyazásánál dupla tömítést alkalmaztunk,
melyek közé kis túlnyomással inert gáz (nitrogén) vezethetô. Így biztosítjuk, hogy oldószer, por ne
tudjon a környezetbe jutni.
Cikkünk példa arra, hogy mindig találunk megoldást a problémákra, és kifejlesztjük az igényeknek
megfelelô berendezést.

Hôkezelés az élelmiszeriparban
Márciusban részt vettünk az ANUGA FoodTec kiállításon, az élelmiszeripar európai legjelentôsebb
seregszemléjén, melyet három évente Kölnben rendeznek meg. Megjegyezzük, hogy a FoodTec
alcím nélküli Anuga az élelmiszerekre és vendéglátóiparra koncentrálva két évente várja a látogatókat
ugyanott. A Holimex gépgyártókat képvisel Magyarországon, ezért számunkra a technológiai
újdonságokat bemutató show érdekes, itt ismerkedhetünk meg lehetséges új partnerekkel.

Lemezelô dobok, légsugár malmok, membránszûrôk, mosófejek, monolit kromatográfiás oszlopok
mûanyag granulátum szál- és pormentesítôk, oldószer regeneráló berendezések, olajipari nagynyomású
ikerszûrôk, ôrlôberendezések, palettázók, pelletezôk, pikkelyezôk.
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A hôkezelés az egyik legalapvetôbb mûvelet az élelmiszeriparban, így számos bepárló, szárító,
pörkölô, sterilizáló, liofilizáló céget képviseltünk eddig is. Jelen cikkünkben két új technikáról
számolunk be, melyek régóta ismeretesek ugyan, nagyipari felhasználásuk azonban viszonylag
újdonságnak számít.
Mikrohullámú sütôt több évtizede használunk a háztartásban. Az elektromágneses sugárzás
másodpercenként több milliárdszor változtatva polaritását forgatja az erôs dipol momentummal
rendelkezô víz molekulát, és az így keletkezô súrlódási hô fedezi a víz párolgási hôjét. Elég jó
hatásfokú szárítót kapunk, 1 kW teljesítményû mikrohullám generátorral közelítôen 1 kg vizet lehet
elpárologtatni óránként. 1 kWh/kg víz azaz 3,6 MJ/kg fajlagos energia igény nem rossz, ha tekintetbe
vesszük, hogy a víz atmoszferikus párolgási hôje a felmelegítési hôjével együtt kb. 2,4 MJ/kg. Úgy
kerekítgettük a számokat, hogy jól átlátható legyen az energiafelhasználási hatásfok: 2,4/3,6=2/3.
Nagyon leegyszerûsítve a folyamatot ugyanilyen hatásfokkal mûködik egy olyan forró levegôs szárító,
melyben a környezeti 20°C-os levegôt 140°C-ra hevítjük, majd a szárítás folyamán 60°C-ra hûl le. A
befektetett 140-20=120 fok hôemelkedésbôl az elpárologtatásra 140-60=80 fok jutott, tehát ugyanaz
a 80/120=2/3 energiafelhasználási hatásfok jön ki. Ha az anyag nem érintkezhet magas hômérsékletû,
140 fokos levegôvel, mint jellemzôen a hôérzékeny élelmiszerek esetében, vagy télen, amikor a
beszívott levegô hômérséklete jóval 20 fok alatt van, sokkal rosszabb hatásfok jön ki.
Jóllehet a mûvelet fizikai alapjai régóta ismertek, köztudott, hogy a mikrohullám a termék belsejébe
is behatolva intenzívebben szárít, mégis ellenérzés tapasztalható a nagyipari felhasználással szemben.
Súlyos aggály a sugárzás egészségkárosító hatása, hiszen az emberi szervezet 70%-át kitevô víz
ugyanúgy felforr a sejtjeinkben, ha nem elég hatásos a berendezés köpenyének sugárvédelme.
Nagyon kritikus a fémszennyezôdés, ugyanis az általa abszorbeált sugár olyan túlmelegedést okoz,
hogy kigyulladhat a termék. Folyamatos készülékben, ha nem egyenletes a termék betáplálás, szintén
pörkölôdéshez, súlyosabb esetben gyulladáshoz vezetô túlmelegedés léphet fel. Nyilván ezeket a
problémákat az egyre fejlôdô vezérléstechnika megoldja – meg kell hogy oldja, hiszen a konyhában
gond nélkül mikrózunk már 30 éve.
Az infravörös lámpákat még régebbrôl ismerjük,
mint a mikróhullámú sütôt. Több mint 200 éve figyeltek fel a vörös fénynél nagyobb hullámhosszúságú,
láthatatlan sugárzásra, ami meleget ad.
Szárításra használva a hôsugarakat ugyanazzal
az elônnyel számolhatunk, mint a mikrohullám
esetén. A termékszemcsék belsejébe hatolva, a sugár
nem teszi tönkre a termék felszínét, az élôanyag
eredetû élelmiszerek sejtmembránjait. Magasabb
élvezeti értékû szárítmányhoz jutunk, sokszor a
külsô megjelenés is tetszetôsebb, szemben a csak a
felszínnel érintkezô forró levegôs szárítással.
Mûanyagipari felhasználás

Az Anuga kiállításon kiállított FS-IRD (Food Safety
Infra Red Drum) márkanevû berendezést ismertetjük. Az elv természetesen nem csak élelmiszerekre
hasznosítható, sôt 30 éve kifejezetten mûanyag
granulátum szárításra dolgozták ki az eljárást. Az
Élelmiszeripari termékek
itt felhalmozott tudás, kiemelten a robbanásbiztos
üzemeltetés feltételeinek birtokában alakították ki az élelmiszer szárítót. A FoodSafety a minôség
biztosításra utal. Az egyik fontos felhasználási terület a bizonytalan eredetû, esetlegesen fertôzött
alapanyagokból olyan termék elôállítása, melyek kiállják a mikrobiológiai próbát, illetve hosszú
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Pneumatikus anyagmozgató berendezések, poradagolók, porkeverôk, porlasztva szárítók,
porleválasztók, porszállító csigák, portöltô vonalak, silórendszerek, sterilezôk, szalagszûrôk,
szélosztályozók, szennyvíztisztító technológiák, szilárd-folyadék szeparátorok.
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ideig tárolhatók. Nem csak olyan durva szennyezôdésekre kell gondolni, mint a Salmonella, hanem
penészek, gombák, ízeltlábúak (moly, zsizsik) petéinek, lárváinak elpusztítására is. Mondanunk sem
kell, mennyivel egészségesebb ez az eljárás, mint mérges gázzal megölni ezeket a károkozókat.
A Nap infravörös sugarakkal melegít bennünket, mióta világ a világ, tehát az infravörös sugárral
való sterilizálás abszolút bio eljárásnak tekinthetô. A gôzöléses
sterilizálással szemben az az elônye, hogy nincs szükség a
termékre kondenzálódott víz elpárologtatására. Azaz egyszerûbb,
olcsóbb, kisebb épületben elhelyezhetô gépet kapunk.
Nézzük röviden a készülék felépítését. Az alapanyagot egy
forgó dob elejére tápláljuk, melynek tengelyébe helyezzük el
az infravörös fénycsöveket. A dob palástjára csigavonalban
terelôlemezt hegesztettek, így a beállítható forgási sebességtôl
függôen rövidebb-hosszabb idô alatt a termék végighalad a
lámpasorok elôtt és a készülék végén kihull a dobból. Az anyag
a rézsûszögének megfelelôen omlik folyamatosan lefelé, ezáltal
állandó mozgásban van, keveredik, helyi túlmelegedés kizárt,
homogén terméket kapunk.

Komplett kialakítás

Az összeállítási vázlaton egy ciklont láthatunk. A porzás
visszaszorítása, a lámpák tisztántartása érdekében a lámpák mögül folyamatos légáram öblíti a teret,
ezt a levegôt kezeli a ciklon. Ezzel együtt 500 mikronnál kisebb szemcseméretû terméknél csak
különleges esetben ajánlott a berendezés használata.
Mint szárítót nem túl nagy nedvességtartalom eltávolítására érdemes
használni, mint például 20-25% víztartalommal betakarított termékbôl
5-10%-ra szárítás, a hosszú eltarthatóság érdekében. A dob mentén több
hômérô magát a termék hômérsékletet méri, szabályozó körbe integrálva a
fényintenzitással, ezáltal akár hômérséklet profilt is be lehet állítani. Ez nagy
elôny az állandó, reprodukálható termékminôség biztosítása szempontjából
ahhoz képest, amikor csak a belépô száraz levegô hômérséklete a
szabályozott érték.
Fontos jó tulajdonság a kíméletes mozgatás, különösen pörkölésnél.
Olyan törékeny termékek sem károsodnak, mint a kesudió. A mûvelet
rendkívül hatékony, nincs felmelegedési idô, a sugár a magok belsejébe is
behatol, így a hôkezelés sokkal rövidebb ideig tart, azaz nem károsodnak
az értékes, hôérzékeny komponensek. A fordulatszám (tartózkodási idô)
valamint hômérséklet profil receptszerû beállításával széles intervallumban
változtatható a pörkölési szint, a termék színe, aromatartalma, stb.

Lámpák

A termékre folyadékot is lehet porlasztani,
ezzel a legkülönbözôbb ízû bevonat képezhetô
a szemcséken, gondoljunk például a sós földi
mogyoróra. A sóoldatból a víz elpárolog, mire a
mag a dob végére ér.
Reméljük, hogy felkeltettük érdeklôdésüket az új
hôkezelô berendezések beruházásához! További
felvilágosítással Korda Béla szolgál a 30/9548 362
telefonszámon, illetve a bela.korda@holimex.hu
címen.
Dob belseje

Sziták (száraz, nedves), 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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AKCIÓ – jelentôs kedvezménnyel eladó
nagykonyhai zöldség szeletelô
2018 februárban kipróbálhatták a képen látható gépet azok, akik
ellátogattak a Sirha Nemzetközi Élelmiszeripari kiállításra. Svájci
partnerünket, a gyártó Brunner Anliker céget 2015 októberi 43.
számunkban már bemutattuk. Itt csak az eladó „GSM – Multicut”
több funkciós berendezés lényeges elemeit emeljük ki.
A Multicut név arra utal, hogy a felhasználó 50 különbözô vágási
opció közül választhat. A berendezés szeletel, kockáz, csíkoz,
reszel, széles mérettartományban, hullámos vagy cakkozott
felszínnel. A garatba betöltött zöldség alatt forog az a tárcsa,
melybe ezek a különleges kések vannak belefoglalva. A vágóélek
kialakítása olyan speciális, hogy a növényi sejt nem roncsolódik,
nem ereszt levet a paradicsom, nem barnul a gomba, nem
oxidálódik a vitamin. A készülék oldalába épített fiókba tehetô
a leggyakrabban használt 6 darab tárcsa. Természetesen minden rozsdamentes acél, ezen kívül a
termék csak kerámiával vagy teflonnal érintkezhet. Minden része mosogatógépbe tehetô.
A berendezés kapacitása 600 kg/óra, mérete 0,8×0,8×1,1 méter, tömege 110 kg, a motor
teljesítménye csak 0,75 kW. Nagykonyhai felhasználók érdeklôdését Vajda Ákos kollégánk várja a
30/883 1654 számon, illetve akos.vajda@holimex.hu címen.

ACHEMA 2018
Szakmánk legizgalmasabb, legrangosabb eseménye június 11-15 között lesz Frankfurtban.
Táblázatba foglaltuk kiutazó kollégáink elérhetôségeit, akik örömmel lesznek segítségükre a vásáron
való eligazodásban.
NÉV

MOBIL

EMAIL

Ács Tibor

30/556-2358

tibor.acs@holimex.hu

Kovács Dániel

30/670-0160

daniel.kovacs@holimex.hu

Onder Péter

30/436-8020

peter.onder@holimex.hu

Dr. Somjai Imre

30/343-9187

imre.somjai@holimex.hu

Tatár Attila

30/694-4653

attila.tatar@holimex.hu

Vajda Ákos

30/833-1654

akos.vajda@holimex.hu

Várjuk megtisztelô jelentkezésüket!
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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.

