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Tisztelt Partnereink, kedves Olvasóink!

Megint eljött a számvetés ideje, ezúttal talán többszörös 
értelemben is. Korda Béla kollégám – aki a Hírmondó 
fô gondozója – figyelmeztetett, hogy jeles évfordulóhoz 
érkeztünk: pontosan 20 esztendeje, 1999 decemberében jelent 
meg a Holimex Hírmondó elsô száma. Nem volt önálló ötlet, 
láttuk egy ismerôs cég hasonló kiadványát, és azt mondtuk: 
ilyen nekünk is kell. Belevágtunk és nem hittük volna, hogy 
ilyen hosszú életû lesz a kezdeményezés. (Az már a sors 
iróniája, hogy az ötletadó kiadványból csak az elsô szám jelent 
meg.) Bár a Hírmondónak elektronikus változata is van, úgy 

tapasztaljuk, hogy – meglepô módon – a nyomtatott példány sokkal népszerûbb. Azt mindenki tudja, 
tapasztalja, hogy az elektronikus levéltôl egy kattintással meg lehet szabadulni – majd megnézem, 
ha ráérek felkiáltással, – de a „hardcopy” makacs. Ott fekszik az íróasztalon és követelôdzik, hogy 
nézzünk már bele. Köszönjük az érdeklôdést, igyekszünk változatlanul színvonalas újságot készíteni.

A másik téma, ami a számvetést eszembe juttatja, személyes. Visszagondolva a mögöttem sorakozó 
nem kevés esztendôre, úgy gondoltam, hogy most már tényleg át kell adni a stafétabotot az ifjabb 
generációnak. Ezért az év végével leköszöntem ügyvezetôi munkakörömrôl, és mint „közvitéz” 
folytatom pályafutásomat a Holimexnél. Sok sikert kívánok utódomnak, Onder Péter kollégámnak, aki 
Tatár Attilával együtt látja el az ügyvezetôi teendôket.

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni minden partnerünknek 
ez évi segítôkész együttmûködésüket.

Ezúton kívánok Önöknek Boldog Karácsonyt és sikeres Újesztendôt. 
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   Agglomeráló berendezések, alumíniumipari olvasztókemencék, öntödei berendezések, 

segéd- és adalékanyagok, aprítógépek, benézô üvegek, bepárlók, bevilágító lámpák (Ex), big-
bag töltôk-ürítôk, bioreaktorok, brikettezôk, cellás adagolók, centrifugák, CIP rendszerek.    

HÍRMONDÓHOLIMEX

Fókuszban a portechnológia berendezései 

Holland partnerünket már cégünk megalakulása, 1990 óta képviseljük, de a Hírmondóban még 
egyetlen cikk sem született róluk. Az elmúlt pár évben szaporodtak meg sikeres projektjeink, melyek 
fontos berendezései a TBMA portechnológiai termékei voltak.

< Big-bag ürítô, hordótöltô, 
bélelô fólia (liner) csévélôvel, 
ATEX-es kivitelben

       Dobos útváltó >

Az ömlesztett áruk (porok, granulátumok, magok, stb.) kezelését, 
szállítását elôsegítô gyártmányok palettáján megtalálhatók a cellás 
adagolók, útváltók, big-bag-ürítôk és töltôk, a kézi és automata 
kivitelû zsákbontó egységek, valamint a silótechnikában jól ismert 
vibrofenekek, csigás kitároló rendszerek és boltozódás-mentesítô 
megoldások.

                                                          
Boltozódás elleni silóürítô vibrofenék >

Önkényesen kiemeljük a termékek közül a TBMA cellás adagolóit, ugyanis azok felhasználási 
területe a legszélesebb. A cellás adagolók kialakításai minden esetben igazodnak a termék fizikai- 
és kémiai tulajdonságaihoz, de figyelembe tudjuk venni a vevôi igényeket is. A termékpalettából 
nem esik nehezünkre megfelelô cellás adagolókat ajánlani, majd szállítani az élelmiszeripartól 
gyógyszeriparon át a vegyiparig bezárólag.

 
Fenti bekezdéshez hasonlót tucatnyi konkurens gyártó honlapján olvashatunk, természetesen 

mindenki azt terjeszti magáról, hogy mindent megtesz a Megrendelôért. A holland terméknél sokkal 
olcsóbb megoldásokból is sokkal több van, mint kellene, ezért azokra a különleges tulajdonságokra 
hívjuk csak fel a figyelmet, amiért érdemes több pénzt költeni TBMA cellás adagolóra.

• Szerkezeti anyagok széles választéka: a termékek általában erôsen koptatják a gépeket. 
Az anyaggal érintkezô részek kaphatnak króm vagy nikkel bevonattal keményített felületet, ami 
ellenállóbb a koptató hatásokkal szemben. Szerkezeti anyag az élelmiszeripar számára minimum 
304 minôségû rozsdamentes acél, a gyógyszer- és vegyiparban a 316L saválló acél a standard. 
Rozsdamentes kialakítás esetén finom felületminôség is kérhetô.

• Robbanásbiztos kialakítás szinte minden általunk kiszolgált iparágban alapkövetelmény, hiszen 
élelmiszereink, gyógyszereink mind szerves, tehát éghetô anyagok, poruk robbanásra hajlamos. A 
TBMA cellás adagolók belseje ATEX Zóna 20-as, külseje ATEX Zóna 21-es kialakítású, a legújabb 
európai irányelvnek megfelelôen (ATEX 114 directive 2014/34/EU).
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   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.  

HOLIMEXHÍRMONDÓ

• Robbanási lökéshullám tûrés: a legtöbb esetben a porrobbanás 
10 bar maximális nyomás kialakulásához vezet zárt térben. A TBMA 
cellás adagolók ellenállnak ekkora nyomásnak. Ezzel függ össze a 
lángzár szerepe is. Az adagolón keresztül nem terjed tovább a tûz egyik 
térbôl a másik térbe, melyeket az adagoló összeköt egymással.

DN250-es ATEX-es cellás adagoló kiszállítás elôtt  >

• Könnyû tisztíthatóság: gyakori termékváltások vagy kiemelt higiéniai követelmények (élelmiszer- 
gyógyszeripari elvárások) esetén a gyors és kényelmes szétszedhetôséget biztosítja a vezetôsínnel 
ellátott kihúzható rotoros kialakítás. Az illusztrációként bemutatott képen látható, hogy a kihúzható 
csapágy öblítésére szolgáló nitrogén vezetéke is könnyen bontható a mûvelet gyors végrehajtása 
érdekében. Az odatapadó termékek esetén a rotor cellák tisztítását sûrített levegô vagy nitrogén 
impulzussal oldjuk meg. A képen az is jól látható, 
hogy nyomástávadók figyelik az öblítô gáz nyo-
mását és beavatkozik a vezérlés, ha dugulás 
illetve lyukadás merülne fel.

        
                    Kihúzható rotoros, gázöblítéses 

tengelytömítésû cellás adagoló >

• Rendszerbe integráltság: pneumatikus szállítórendszerek termékkel 
történô megtáplálása sok esetben problémás lehet, amennyiben egy 
csôhálózatra egy „sima” cellás adagolót ültetünk. Helytakarékos 
megoldást kínál erre a TBMA H-GR típusú cellás adagolója, 
ahol az öntvényház a szállítócsövet is magában foglalja. Az 
így kialakított beadagolási pont sokkal kisebb helyet foglal 
el, és hatékonyabb a termék légáramba történô beadása is.

Pneumatikus beadagoló csôvel
egybeöntött cellás adagoló >

• Többféle hajtás: a legtöbb alkalmazásnak az egyszerû zárt lánchajtás is elegendô, azonban 
a gyógyszer- és élelmiszeriparban a direkt hajtást preferálják, de csigahajtómûves kialakítással is 
tudjuk szállítani a berendezéseket. 

• Kiporzás mentesség: a tengelytömítés az egyszerû zsinórtömítéstôl kezdve a levegô vagy 
nitrogén átöblítéses rendszerekig áll rendelkezésre.

Fentieknek köszönhetôen, az elmúlt évben számos magyarországi piacvezetô partnerünknél 
született döntés a nagy értékû és magas minôségû TBMA cellás adagolók beszerzésére, 150 mm 
névleges átmérôtôl az 500-as méretig. Szakértô kollégánk várja megtisztelô érdeklôdésüket abban 
a reményben, hogy 2020-ban is sok helyen bizonyíthatunk:

Kovács Dániel, daniel.kovacs@holimex.hu; +36 306 700 160
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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. 

Zsáktöltés építôipari termékek esetén

Korábbi számainkban sokszor írtunk csomagolásról, olasz partnerünkrôl is többször 
szóltunk, de az eddig bemutatott projektekben élelmiszeripari, jellemzôen kis kiszerelési 
egységû termékek (például 1-2 kilós lisztes zacskók) voltak a központban. Most arra szeretnénk 
felhívni a figyelmet, hogy otthon vagyunk az építôiparban is, ahol a zsákos kiszerelés használata 
jellemzô. A fô különbség az élelmiszeripari alkalmazásokkal szemben az, hogy itt általában 
jóval nagyobb kapacitásra van szükség. A töltött anyag fajtája a cementtôl a szárazbetonig igen 
sokféle lehet. Szerencsére a Paglierani cég termékei képesek lefedni az építôiparban található 
alapanyagok teljes termékskáláját. 

A megtöltött zsák lezárása 
többféleképpen történhet. Az épí-
tôiparban a nagy volumenek miatt, 
a szelepes zsák terjedt el, mivel itt 
gyorsan és automatikusan történik a 
zsák zárása, elmarad a zsákvarrás, 
ragasztás vagy fóliahegesztés. A 
töltôcsô ugyanis egy szelepen 
keresztül hatol be a zsákba. Amint a 
töltés véget ér, és a zsákot lehúzzuk 
a töltôcsonkról, a zsákban található 
papír vagy mûanyag szeleplemezt 
a betöltött anyag automatikusan 
összezárja a zsák falával. Az ön-
zárás megakadályozza a további 
kiporzást. A zsák töltôcsonkra 
történô felhelyezése történhet 
kézzel is, az általunk preferált 
rendszer azonban automatikus 

zsákadagolással dolgozik, valamint automata módon helyezi fel a töltôcsonkra a zsákokat. 
Általánosan tapasztaljuk ugyanis, hogy egyre inkább nincs ember, aki ezt a monoton munkát 
nagy sebességgel, hiba nélkül, megállás nélkül végezné.

A silóból az anyagtovábbítás a 
töltendô anyag jellegének megfelelô-
en történhet turbinával, csigával, 
esetleg gravitációsan is, így több 
iparág zsákolási, csomagolási igényét 
is ki tudjuk szolgálni az általunk 
forgalmazott berendezésekkel. (Pél-
dául cement, csemperagasztó, az 
élelmiszeriparból liszt, fûszerek, 
csokoládé pasztilla, stb.) A megfelelô 
géptípus kiválasztása a Paglierani 
céggel együttmûködve történik. A 
töltendô anyagból mintát küldünk 
a gyártónak, hogy meghatározza a 
legjobb adagolási és töltési módot.

Szelepes zsák töltése

Üres zsák feladása vákuumos szívókorongokkal
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  Lemezelô dobok, légsugár malmok, membránszûrôk, mosófejek, monolit kromatográfiás oszlopok 

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

A közelmúltban telepítettünk egy 
zsákoló rendszert a King Stone 
Chemicals Kft. számára. A töltés 
érdekessége ebben az esetben az, 
hogy 3 töltô berendezés mûködik 
párhuzamosan, így annak kapacitása 
nagyságrendileg 900 zsák/óra 25 kg-
os zsákok esetén. Van lehetôség 
akár 4 zsáktöltô berendezés egymás 
mellé telepítésére is, így a kapacitás 
még tovább növelhetô. A FLU 
típusú töltôgépek anyagtovábbítása 
pneumatikus, amely impulzusszerû 
levegô befúvással továbbítja az 
anyagot a zsákokba. Rendkívül 
izgalmas nézni, ahogyan ekkora 
teljesítménnyel tölt a berendezés, 
szinte emberi beavatkozás nélkül. 
A kezelônek csak arra kell figyelnie, 

hogy mindig legyenek üres zsákok a zsák adagoló szállítószalagon. A kiporzás minimalizálásá-
hoz cégünk elszívórendszer telepítésére is vállalkozik, amellyel kiegészítve a berendezés 
megfelel az egészségügyi elôírásoknak is. A zsákokat végül légzuhanyon keresztül vezetjük át, 
ahol a zsák falára tapadt port is eltávolítjuk. Az ilyen zsákokból álló rakat alatt nem áll bokáig 
a termékpor. 

A fenti alkalmazásokkal még tovább bôvült a Holimex Kft által üzembe helyezett Paglierani 
berendezések száma. Partnerünk engedélyével az alábbi linken tekintsék meg a közelmúltban 
üzembe helyezett zsákoló berendezésünk mûködésérôl szóló videót.

https://bit.ly/34ESgcA

              A hozzáférés megkönnyítéséhez QR kódot is mellékelünk.

A szállítószalag utáni alagútban légzuhany fújja le 
a zsák falára tapadt port

Átfogó kép a 3 állásos zsáktöltô rendszerrôl
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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. 

Applikon AppliFlex ST

Egyszerhasználatos bioreaktorok

Az elmúlt években megfigyelhetô tendencia, hogy a bio-gyógyszergyártók egyre inkább nyitottak 
az egyszerhasználatos eszközök alkalmazására. Ez a folyamat a berendezések vitathatatlan 
elônyeinek köszönhetô, amik a teljesség igénye nélkül a következôk: kisebb a beruházási költségük, 
nincs szükség CIP/SIP-re az eszközök tisztításához, nem áll fenn a keresztszennyezôdés lehetôsége 
az egymást követô tenyésztések között, végül a kezelésük is könnyebben elsajátítható. 

Az említett trendet felismerve az Applikon Biotechnology 
B.V. is kifejlesztette a saját laboratóriumi, egyszerhasználatos 
bioreaktorait, az AppliFlex ST termékvonalat, ami jelenleg 
egy 500 ml-es és egy 3 literes reaktort tartalmaz. Ezen 
készülékek legnagyobb elônye, hogy a vevô igényeinek 
megfelelôen, teljes mértékben személyre szabhatók. Ez az 
elôállításukhoz használt, egyedi, 3D nyomtatási technikával 
legyártott reaktor-fedôlemeznek köszönhetô, amelyben 
így tetszés szerint különbözô csonkok, adagolónyílások 
helyezhetôk el. A berendezés összeállításánál számos 
keverôtípusból választhatunk (Rushton, propeller, spirál), 
eldönthetjük a levegôztetés módját (open pipe, jet sparger) 
és az adagolás kialakítását, de azt is, hogy hagyományos, 
vagy optikai DO szenzorokat szeretnénk használni a kísérletünkhöz. Az AppliFlex ST felhasználási 
körét tovább bôvíti, hogy a hagyományos szenzorokon túl in-line sejtszámlálók és off-gas szenzorok 
is kapcsolhatók az edényhez.

A biotechnológiai folyamatok elengedhetetlen eleme a folyamatok szabályozása. Az AppliFlex 
ST 500 ml-es edényeinek a szabályozásáért a jól ismert my-Control berendezés, míg az AppliFlex 
ST 3 literes reaktorokért az ez(2)-Control felel. Ezek a berendezések tartják kézben a pH, DO, 
hômérséklet, és még számos egyéb paraméter kontrollját. Mivel mind a my-Control, mind az 
ez(2)-Control jól ismert és használt a hagyományos autoklávozható reaktorok szabályzására, így a 
meglévô berendezések egy retrofit csomag segítségével könnyen átállíthatók az egyszer használatos 
reaktorok kezelésére, komolyabb beruházási költség nélkül. 

Az egyedileg legyártott AppliFlex ST edények a 
felhasználóhoz 12 db-os csomagokban érkeznek. A 
megfelelô sterilitás fenntartása érdekében a reaktorokat 
gamma sterilezik, és dupla zacskóban helyezik el. A 
szavatossági idejük két év. 

A folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetôen az 
AppliFlex ST sorozat hamarosan egy 15 literes készülékkel 
is bôvülni fog, amely kifejezetten a félüzemi feladatok 
ellátásának optimalizálására alkalmas. 

AppliFlex ST keverôfajták

ez(2)Control - az easy szabályozó második 
generációja



HOLIMEXHÍRMONDÓ

2019. DECEMBER

7
   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.

Személyes Karácsonyi üdvözlet a Holimextôl

Elsô oldalunkon cégvezetônk kíván Önöknek kellemes Ünnepeket, itt az egész kollektíva 
üdvözletét közvetítjük, abban a reményben, hogy a jövô év is legalább annyi közös sikert hoz, 
mint 2019.

Örömmel értesítjük Önöket, hogy cégünk ez évben két új taggal bôvült, ez esetben hölgyek 
erôsítik csapatunkat. Engedjék meg, hogy bemutassuk ôket:

<    Vezekényi Vanessa projekt koordinátorként került hozzánk, és 
kivételes tehetségével azonnal képes volt átlátni a mi nem túl egyszerû 
rendszerünket – rendel, pénzügyi kimutatásokat készít, számlát ír, és 
odaadó, kedves természetével az iroda ügyes-bajos dolgait is intézi. 

Jakab Zsuzsa projekt mérnök, aki 
tapasztalatával, felkészültségével segíti 
a többi mérnök munkáját. Egyre több 
önálló projekt lebonyolításával is 
kiérdemelte elismerésünket.    >        

Fogadják a hölgyeket szeretettel.

Mindkettejüknek sok sikert és boldogságot kívánunk!
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ELADÓ! 

Zöldség- és gyümölcs-szeletelô berendezés raktárról

Gyártó: Brünner-Anliker, Svájc. 
Típus: GSM MultiCut 240
A három késbetéttel (kockázó, szeletelô és hasábvágóval) 

ellátott berendezés kiállításon bemutatott nagykonyhai gép, 
gyártási éve 2017. A berendezés kapacitása: maximálisan 
400-600 kg/h, a szeletelendô terméktôl, a szelet/kocka 
méretétôl, alakjától függôen. Különleges tulajdonsága a 
pontos, tökéletes vágás, mely a sejtfalat nem roncsolja, 
ezért az oxidáció mértéke alacsony, így a szeletelt termék 
megôrzi frissességét, valamint tápanyag- és vitamintartalmát.

Mûszaki adatok
Betáp:   3 x 400 V, 50Hz
Motor teljesítmény:  1,1 kW
Berendezés súlya: 109 kg
Méretek (mm):  942 x 782 x 1080 mm
Védettség:  IP26
Megfelelôség:  CE minôsített

Jakab Zsuzsa (zsuzsa.jakab@holimex.hu; 30/833 1654) várja érdeklôdô kérdéseiket.

A Holimex Hírmondó megjelenik a Holimex Kft. jóvoltából.
Szerkesztôk: a Holimex Kft. dolgozói
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   Amennyiben a felsorolásban szereplô valamely gép, berendezés felkeltette érdeklôdésüket,
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Két jövô évi – egyre közeledô kiállításra szeretnénk felhívni tisztelt Partnereink figyelmét. Mi 
jelen leszünk ezeken a vásárokon, és szokás szerint szívesen állunk az Önök rendelkezésére.

 
2020. február 2-5. között Kölnben rendezik a Prosweets édesipari kiállítást 

együtt az ISM nevû rendezvénnyel, amely a sok finomság mellett gyártógépek 
seregszemléje is. A különleges igényeket kielégítô speciális csomagológépek 
gyártói is bemutatkoznak többek között.

Minden iparág csomagolástechnikája jelen lesz Düsseldorfban, május 7-13. 
között. Az Interpack 7 napja egy hétvégét is magában foglal, érdemes jó elôre 
szállásról gondoskodni.


