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Tisztelt Partnereink, Kedves Olvasóink!
A reményteljes évkezdetet követôen láthatatlan ellenséggel kell
megküzdenünk. Az élet szerencsére nem állt meg, a projektjeink
továbbra is futnak, az ügyintézés zökkenômentes, a kiszállítások
pedig zavartalanul folynak. Legfontosabb feladatunkat, a partneri
kapcsolattartást skype, és egyéb videohívást lehetôvé tévô
programokkal egészítettük ki, így továbbra is segítséget tudunk
nyújtani mind mûszaki, mind kereskedelmi kérdésekben.
Jelen számunk témájának kiválasztásában két cikkel is reflektálunk
a vírus elleni küzdelemre. Különleges fertôtlenítô berendezésünkrôl,
valamint higiéniai kapukról adunk tájékoztatást.
Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy partnereink igényeit továbbra is, a helyzettel együtt
élve, minél jobban kielégítsük. A Holimex Mérnöki és Kereskedelmi Kft. – amint a szórend is mutatja –
elsôsorban a mérnöki munkát helyezi elôtérbe. Segítünk partnereinknek megtalálni a legjobb megoldást,
közösen kidolgozni a szükséges technológiát, és természetesen az ehhez szükséges berendezéseket
kínáljuk az általunk képviselt cégek palettájáról, vagy új beszállítóinktól.
Az elmúlt 30 év a Holimex életében is jelentôs idôszak volt, ami szorosan kötôdött Rudolf Péter
munkásságához, irányításához, melyért ezúton is köszönetet mondunk és továbbra is számítunk
szaktudására, tapasztalataira.
Onder Péter ügyvezetô társam és magam nevében kívánok mindenkinek valós és virtuális vírusoktól
mentes, felfelé ívelô idôszakot a tavasz után.
Tatár Attila
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piFlow-p SMART – A vákuumos anyagszállítás
még magasabb szintre emelése
A cégünk által több, mint 2 évtizede forgalmazott és méltán népszerû PIAB vákuumos anyagszállító
készülékek új nemzedéke jelent meg az új naptári évvel együtt – a piFlow-p (p = pharma;
gyógyszeripari kivitelû) sorozat SMART névvel illetett változata.
A piFlow-p készülék továbbfejlesztett változata valójában egy mini „pneumatikus szállítórendszer”,
önálló vezérlôegységgel és az anyagszállító vezetékbe épített mûködtetett szelepekkel. A PIAB
vákuumos pneumatikus anyagszállító készülékek rendkívül sok területen használhatók – ennek
köszönhetôen ezidáig már 175 ilyen berendezést értékesítettünk különbözô iparági felhasználóknak.
Mivel gyakorlatilag minden szállítandó anyag más, nem lehet elôre megjósolni, hogy milyen
szállítási és ürítési idôbeállításokkal kell a készülékkel dolgozni – a pneumatikus szállítási folyamat
optimalizálása „empirikus mûfaj”.
Gyakran tapasztaljuk, hogy a szállítóteljesítmény „hajszolása” érdekében túl hosszú szállítási idôt és
túl rövid ürítési idôt állítanak be. Amikor megtelt a készülék, felesleges tovább szívni az anyagot, ha meg
nincs elég ideig nyitva az ürítô szelep, nem tud kiesni az összes anyag, tehát még a névleges kapacitást
sem érik el. Ezen felül alapvetô a szállító levegô (vagy nitrogén) és a szállított anyag egymáshoz való
ideális arányának megtalálása, ugyancsak az elérhetô szállítóteljesítmény maximalizálása, másrészt
a szállítóvezeték dugulásának elkerülése végett. Az ideális beállítások megtalálása szakértelmet,
tapasztalatot és fôleg nem kevés idôt igényel – legalábbis így volt ez eddig. Ezen a helyzeten változtat
alapjaiban a piFlow-p SMART rendszer.
A piFlow-p SMART rendszer a szállítási kapacitás maximalizálása és az optimalizálási idô
lerövidítése érdekében került kifejlesztésre. Ezt a vezérlôegység szoftvere, ill. ennek köszönhetô
„öntanuló” tulajdonsága, valamint a különbözô szállítandó anyagokhoz tartozó ideális paraméter
együttes („receptek”) tárolhatósága teszi lehetôvé. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a
piFlow-p SMART rendszernek is vannak korlátai, azaz, ha egy adott anyag valamilyen oknál fogva a
klasszikus PIAB szállító készülékekkel „kézi üzemmódban” nem szállítható, akkor elôfordulhat, hogy
ezzel az új rendszerrel sem (bár ez az esetek elenyészôen kevés része).
A piFlow-p SMART rendszer „szíve” a jelenlegi piFlow-p pneumatikus szállító készülékeket is
mûködtetô, sûrített levegôs vákuumszivattyú (ld. 1. ábra – 1). A rendszer „érzékszervei” a hengeres készüléktestbe beépített kapacitív szintérzékelôk (8, 10). Ezek a készüléktestbe beérkezô anyag (alsó és
felsô) szintjét érzékelik és jeleket továbbítanak a rendszer „agyába”, az elektromos vezérlôegységbe
(2), amely a rendszer funkcióit vezérli egy szoftver segítségével. A szintérzékelôk helyzete és kalibrált
érzékenysége rögzített, azon a késôbbiekben nem lehet változtatni, mert a szoftverhez kalibrált
szintérzékelôk által szolgáltatott adatok alapvetô fontosságúak a vezérlô szoftver helyes mûködése
szempontjából.
A szállítandó anyag a feladó ponton (4) kerül
a vákuumos anyagszállító rendszerbe, majd
egy mûködtetett szelep (5) beállítja a megfelelô
mennyiségû szállító levegôt. Az anyag szállítása
addig folytatódik, amíg a szintje el nem éri a
felsô szintérzékelôt (8). Ekkor a vezérlés leállítja a
vákuumszivattyút, az anyagszállítás megszûnik, a
készülék alsó elzáró szerelvénye (7) kinyílik, és az
anyag kiürül. A kiürítés ideje alatt megtörténik a belsô
1. ábra - A piFlow-p SMART rendszer felépítése

22

2020. ÁPRILIS
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szûrôbetét (9) és a szintérzékelôk tisztítása. Amikor az alsó szintérzékelô (10) már nem érzékel anyagot,
az elzáró szerelvény bezár, a vákuumszivattyú újra mûködésbe lép és a ciklus kezdôdik elölrôl.
A rendszer továbbfejlesztésének másik eleme a szállító levegôáram automatikus optimalizálása.
Új anyag szállításának kezdetén a levegô beengedô szelep (5) teljesen nyitott állapotban van, majd
a szelep kis lépésenként, fokozatosan záródik el. Ezzel a módszerrel a rendszer önmaga (a kezelô
beavatkozása nélkül) találja meg az ideális szállított anyag/levegô arányt a pneumatikus szállításhoz,
ami a késôbbiekben garantálja a dugulások elkerülését a szállító csôvezetékben. Új anyag esetén a
rendszer beindítása utáni elsô 3-5 szállítási ciklus a „kalibrálási szakasz”, majd a következô 2 – 2,5
perc a „finom hangolás”, amikor a szoftver közelíti a paramétereket az optimumhoz. Az anyagok túlnyomó része esetében azt mondhatjuk, hogy a beindítás utáni 5 – 10 perc elegendô a rendszernek az
optimális paraméterek megtalálásához. Ezt követôen a paraméter együttes „receptként” elmenthetô.
A fentieknek köszönhetôen az optimális beállítások
megtalálása egy új anyag esetén akár 6-10-szer gyorsabban történik a piFlow-p SMART rendszer automata
üzemmódjában, mint a hagyományos piFlow készülékek
esetén „kézi” üzemmódban (lásd 2. ábra – az optimális paraméterek beállítási idejének összehasonlítása piFlow-p
SMART rendszer és hagyományos készülékek esetén). Ezt
követôen a vezérlés folyamatosan ellenôrzi a folyamat
paramétereit és optimális értéken tartja azokat.
Ugyanakkor a piFlow-p SMART rendszer félautomata és
kézi üzemmódban is használható a szállított anyag/levegô
2. ábra Az optimalizálás szükséges idejének
arány, ill. a folyamat-paraméterek kezelô általi megadásáelvi összehasonlítása.
val – pl. akkor, ha szívólándzsával kívánunk egy anyagot
Folytonos
vonal
jelöli
az
automatikus beállítás
a pneumatikus szállítórendszerbe feladni. Ha az anyagfolyamatát,
szaggatott
a kézi próbálkozást.
szállító útvonal hosszú függôleges szakasz(oka)t tartalmaz
(> 6-8 m), a vákuumszivattyú leállásakor az épp a függôleges
szakaszban tartózkodó anyag visszaesik a függôleges szakasz aljára. Az anyag tulajdonságaitól
függôen ez akár dugót is képezhet, amelyet a vákuumszivattyú újraindulásakor nehézkes, vagy
lehetetlen megindítani. Ennek elkerülésére célszerû a vezetékbe egy „csôürítô” szelepegységet
beépíteni (lásd 1. ábra – 3), amelynek segítségével a függôleges csôszakasz a vákuumszivattyú
leállása elôtt anyagmentesre járatható.
A fenti fejlesztések eredményeképpen a piFlow-p SMART rendszer automata üzemmódban
az elérhetô szállítóteljesítményt és az üzembiztonságot maximalizálja, ugyanakkor egy kevésbé
tapasztalt, vagy szakképzetlen kezelô is eredményesen használhatja a siker reményében.
A piFlow-p berendezésekkel kapcsolatos újdonság
továbbá a berendezésekbe modulárisan beszerelhetô
WIP (Wash-In-Place) modul (ld. 3. ábra). Ez nem csak a
SMART rendszerre, hanem a „klasszikus” piFlow-p (azaz
gyógyszeripari kivitelû) berendezésekre is érvényes. A
modul 3 db kisméretû mosófejet tartalmaz, melyekhez
csôvezetéken mosófolyadék vezethetô. A szállítási
kampány végén a vákuumos anyagszállító berendezés
belsô, anyaggal érintkezô felülete a mosófejekkel
pormentesre mosható. A mosás a mosófolyadék-vezetékbe szerelt kézi, vagy mûködtetett szeleppel indítható.

3. ábra WIP modul

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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Fertôtlenítés könnyen, gyorsan, hatékonyan - Solidfog
A Holimex Hírmondó 2016. decemberi számában már beszámoltunk a belga Solidfog
Technologies vállalat tevékenységérôl, azonban a gyártó azóta végrehajtott fejlesztései és a világot
jelenleg meghatározó járványügyi helyzet miatt indokoltnak tartjuk néhány sorban feleleveníteni és
kibôvíteni az akkor leírtakat.
A hidrogén-peroxidot oxidáló hatása miatt évtizedek óta alkalmazzák
fertôtlenítésre, azonban a belga Solidfog innovatív megoldásának
köszönhetôen egy sok szempontból új technológiát tudunk bemutatni.
A konkurens módszerekkel szemben a Solidfog berendezések (ahogy a
név is mutatja) száraz, hideg hidrogén-peroxid ködöt permeteznek a
fertôtlenítendô térbe, ezért nincs szükség forró felületre az elpárologtatáshoz, valamint alkalmazása nem igényel elôzetes hômérséklet és páratartalom beállítást. A légtérbe történô permetezést követôen a 10 mikron alatti
méretû cseppek pillanatok alatt elpárolognak, majd a telítôdést követôen
ún. mikro-kondenzáció megy végbe. Ezek a kondenzátum cseppek fejtik ki
a fertôtlenítô hatást, akár milliomod részére is csökkenthetik a csíraszámot
(„6 log csökkentés”), de nem nedvesítik a felületet. Más gyártók 30-35%-os
H2O2 koncentrációjával szemben a Solidfog berendezésekben elegendô
12%-os, kereskedelmi forgalomban is kapható hidrogén-peroxid oldatot
használni. A berendezések vezérlését Siemens PLC végzi, a folyamat
validálásához a paraméterek jól nyomon követhetôk, továbbá üzembe
DosyMist mobil hidrogénhelyezéshez IQ/OQ dokumentumok is rendelkezésre állnak.
peroxidos csíramentesítô

NeutraMist

A Solidfog termékpalettáján a következô berendezések találhatók:
v A DosyMist® a gyártó alapberendezése, maximum 200 m3 térfogatú
helyiségek fertôtlenítéséhez használható. Kerekeinek köszönhetôen könnyen
mozgatható a kívánt alkalmazási helyre.
v Az elôbbi nagytestvére, a DosyMistXL® szintén mobilis eszköz, akár 750 m3
térfogatú terekhez is.
v A DosyMistCS® centralizált rendszer, amelyben egy irányító és ellátó
egységhez akár több távoli szórófej is csatlakoztatható.
v Az aktív katalizátorral felszerelt NeutraMist® a felhasznált H2O2 bontását
segíti elô, jelentôsen csökkentve ezzel a szellôztetési idôt.

A speciális ködképzô porlasztófej(ek) akár a mobil DosyMist eszközökrôl is
leválaszthatók, ill. hosszabb tömlôkkel csatlakoztathatók a készüléktesthez,
ezáltal a berendezések alkalmasak lehetnek izolátor-kamrák, vagy eltérô
tisztasági fokozatú helyiségek közötti zsilipkamrák fertôtlenítésére. A fent említett helyiségeknél
nagyságrendekkel kisebb térfogat miatt ezen kamrák fertôtlenítése természetesen sokkal gyorsabb
és akár naponta többször is végrehajtható.
Mindezek miatt a DosyMist modellek széleskörûen használhatók
minden olyan iparágban, ill. technológia alkalmazása során, ahol
mikrobákkal, élô szervezetekkel, vagy aszeptikus eljárásokkal dolgoznak. (Pl. járványügyi laboratóriumok, fermentáció, sterilitásvizsgálatok,
mikroba-tenyésztés, biotechnológiai eljárások, stb.)
Ködképzô szórófej
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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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A fent említett hideg ködképzési technológiánál fogva a Solidfog berendezései a konkurens
eljárásoknál/berendezéseknél egyszerûbben és energiatakarékosabban mûködnek, valamint az
eljárás az alkalmazott alacsonyabb hidrogén-peroxid koncentráció miatt kisebb korróziós veszélyt
jelent a folyamatnak kitett eszközökre.
A Solidfog termékei már a világ legnagyobb gyógyszeripari vállalatainál megtalálhatók, így többek
között a GSK-nál, a Pfizernél, a Novartisnál is. A gyártó kizárólagos magyarországi forgalmazója a
Holimex Kft. Amennyiben felkeltettük érdeklôdését a technológia iránt, Somjai Imre (imre.somjai@
holimex.hu) és Fodor Dániel (daniel.fodor@holimex.hu) kollégánk várja megkeresését.

v
Higiéniai beléptetô kapuk
Az elmúlt hetek-hónapok eseményei aktualitást adnak az olyan berendezéseknek, melyek a
különbözô terek közti közlekedést szabályozzák, biztosítva a ki- és belépô személyek higiéniai
ellenôrzését, fertôtlenítését.
Az általunk képviselt MOHN Gmbh beléptetô kapui
olyan gyógyszergyári, élelmiszeripari üzemek számára
tervezettek, ahol a személyzet higiénéje kiemelt fontosságú.
A váz robusztus rozsdamentes acél, ami még a rongálásnak
is ellenáll. A berendezések moduláris kialakításúak. Egyszerûbb esetben elegendô a kézmosó egység, szigorúbb
követelmények esetén különbözô fertôtlenítô, cipôtalp tisztító modulokkal lehet kompletté tenni a beléptetô rendszert.
Természetesen a kapu olyan kialakítású, hogy a dolgozó
csak akkor mehet be a munkaterületre (vagy akár onnan
ki), ha a kötelezô lépéseket (pl kézmosás, kézfertôtlenítés,
cipôfertôtlenítés) mind, megfelelôen elvégezte.

Combiclean-Control

Kialakítás szempontjából több megoldás közül választhatunk. Új gyárak, üzemek építésekor
lehetôség van arra, hogy aknába süllyesszük a berendezést, így a beléptetô kapu felülete a padlóval
egy szintbe kerülhet. Amennyiben az akna kialakítására nincsen lehetôség, úgy szabadon álló
berendezés telepítését javasoljuk.
A teljesség igénye nélkül következzen pár olyan
modul, amely rendelhetô a berendezéshez:
- Csizmaszár tisztító
- Cipôtalp tisztító
- Kézmosó
- Kézszárító
- Kézfertôtlenítô
- Forgóvillás beléptetô

Kézmosó és fertôtlenítô beléptetô kapu

Összefoglalva, a higiéniai beléptetô kapu elônyei:
- robosztus kivitel
- rozsdamentes, ellenálló kialakítás
- az elvégzett tisztítási, fertôtlenítési folyamatok
ellenôrzése.

Amennyiben cikkünk felkeltette érdeklôdését, kérem, keresse meg cégünket
(holimex@holimex.hu) további információért.

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 flexibilis csomagolás holnapja
az élelmiszeriparban
A csomagolás legnagyobb nemzetközi szakvására a düsseldorfi Interpack a koronavírus miatt
2021 tavaszán (febr 25- március 3) kerül megrendezésre. Kedves Olvasóinkat addig is szeretnénk
információkkal ellátni a legújabb csomagolási megoldásokról. Spanyol partnerünk, a Bossar
az úgynevezett HFFS – Horizontal Form Fill and Seal, azaz vízszintes formázó, töltô és záró
berendezéseivel szeretnénk Önöket megismertetni. A csomagolóanyag fóliája vízszintes szalagban
halad elôre, formát alakítanak ki, azt megtöltik az élelmiszerekkel, majd hegesztéssel hermetikusan
lezárják.
A gyártó egy teljesen új, egyedülálló úgynevezett CleanSeal (tiszta zárás) hegesztési módszert
fejlesztett ki, amely a hagyományos fóliahegesztési technológiához képest számos elônnyel jár.
Polietilén tartalmú fóliák esetén, amelyek hô hatására nagyon könnyen összeugranak, ráncolódnak,
például különösen elônyös. A függôleges csomagológépekhez képest, ez a zárás minôségben
utolérhetetlen, a HFFS gépek gyönyörû tasakokat készítenek. Folyadékokra és különösen porzásra
hajlamos anyagok töltésére ideálisak. A HFFS berendezések további elônye, hogy több, akár 5
töltôállomással is készülhetnek, ezáltal többféle, egymástól eltérô tulajdonságú alapanyagot is lehet
velük egy zacskóba tölteni.

Szervóhajtású vízszintes csomagológép három töltôállomással

Az úgynevezett flexibilis packaging angol kifejezésen a mûanyag vagy társított/több rétegû fóliába
való csomagolást értjük. A hagyományos flakon, konzervdoboz, üveg csomagolással szemben
rengeteg elônyt sorolhatunk fel: a termék hôkezelése rövidebb ideig, kevesebb energiával lehetséges;
kisebb az önsúlya, jól tárolható, olcsóbb a logisztika; praktikus, vonzó a csomagolás, egyedi
igényeket lehet megvalósítani, sok esetben pedig nagyobb termékvédelmet adhat. A hagyományos,
egyre inkább betiltás szélére szoruló csomagolóanyagok helyett megjelennek az újrahasznosítható,
komposztálható, lebomló, vagy akár ehetô csomagolóanyagok is. Gépgyártó partnerünknek az új
típusú csomagolóanyagok felhasználása mellett olyan új fogyasztói igényeket is ki kell szolgálnia,
mint a visszazárható, vagy mikrózható csomagolás.
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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.

HÍRMONDÓ

Tasakok és álló zacskó (doypack) formátumok
visszazárható opcióval

HOLIMEX

Olyan csomagoló berendezéseket is tudunk szállítani,
amelyek elôre gyártott, konfekcionált laminált zacskókat is kezelnek, azaz a csomagológép egy elôre
betárazott magazinból (csomagolóanyag tárolóból)
veszi elô a zacskókat, hogy ebbe töltse az élelmiszert.
Egy ilyen BCF-2 típusú, Bossar Clean Fill, azaz tisztán
töltô berendezés képét közöljük, mellyel elôre gyártott
tasakokba folyadékot töltenek. A zacskóból vákuummal
kiszívják a levegôt, a betöltött mennyiség után kifújják
a töltôcsövet, így elcseppenés nélkül tisztán zárható a
tasak.

A teljes vertikum kézben tartása érdekében
zacskógyártó BPM (Bossar Pouch Maker)
feltéttel építik egybe a töltô gépet. Reméljük,
a jövô évi kiállításon megmutathatjuk ezt a
merészen Rivale névre keresztelt legújabb
fejlesztést. Sok érdeklôdést vonzhat majd a
Surefill, azaz aszeptikus töltô berendezés
is, melybe steril, elôre gyártott tasakokba
történik a csomagolás. Partnerünk nem
csak zacskógyártó gépeket, hanem fogyóeszközöket: csomagolóanyagot, fóliákat, konfekcionált tasakokat, zacskókat,
kupakokat is gyárt, tehát kompletten mindent
egy kézbôl szerezhet be a tisztelt vásárló.

Bossar Clean Fill2 töltô-csomagoló berendezés

Az általunk kínált HFFS
csomagológépek teljesen lefedik az ipari csomagolás igényeit, különösen a folyadék
és a porszerû termékek esetén;
néhány gramm mennyiségtôl
a néhány kilogrammos vagy
literes kiszerelésig; természetesen
HACCP, GMP irányelvek szerint,
akár forrón töltve, akár ultratiszta,
vagy aszeptikus körülmények
között.
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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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Jellemzô termékek az élelmiszeriparból: bébiétel, joghurt, sajt, gyümölcslevek, italok, étolajok,
szószok, öntetek, levesek, desszert, mirelit és készétel, instant termékek, snack és olajos magok,
csokoládé és édesipari termékek, keksz és sütôipari, gabonaipari termékek, fûszerek, kávé, tea,
dohány. Az élelmiszereken kívül említhetjük a finomvegyszer kiszerelést, kozmetikumokat,
állateledelt, gyógyszerporokat és granulátumokat.
A Bossar berendezéseinek már több
mint 50%-a szervo hajtású, ezáltal a
munkaállomások mozgásai egymástól függetlenül programozhatók. Egy ütemben akár 4
darab zacskó is készülhet.

Visszazárható, álló zacskók (doypack csomagolás)

A Bossar fejlesztés stratégiája azt célozza, hogy csökkentse a felhasznált csomagolóanyag
tömegét, az újrahasznosítható legyen, így Földünk tisztábbá és zöldebbé válhasson!
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HÍREK
Jelen számunkban nem hívhatjuk fel a figyelmet vásárokra, kiállításokra, izgalmas eseményekre.
Az Interpack-ról is csak annyit tudunk, hogy egy év múlva, 2021 február 25 és március 3 között
tartják meg.
Kérjük, böngésszék Holimarket.hu oldalunkat, ahol a látókörünkbe került használt gépek
adatlapjait közöljük. Látogassák Holimex.hu honlapunkat, melyet folyamatosan bôvítünk
partnereink új berendezéseinek ismertetésével. Irodánk alkalmazkodott a helyzethez, így
változatlanul, teljes odaadással állunk Megrendelôink rendelkezésére.
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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.

