
Bemutatkozik a HOLIMEX Mérnöki és Kereskedelmi Kft. 
 
Bár nem kifejezetten műszerek forgalmazásával foglalkozunk, de a gépeket gyártó partnereink – 
termékeik megfelelőségének ellenőrzése céljából – gondoskodnak mérőeszközökről. Cégünk az 
alábbi műszerekkel, berendezésekkel rendelkezik, melyeket felügyeletünk mellett kipróbálás céljából 
kölcsönadunk, vagy telephelyünkön teszt anyagokkal működtetünk: 
 

‐ Részecske számláló. TSI gyártmány, 0,3; 0,5; 1; 3; 5; és 10 mikron szemcseméretű szálló por 
komponensek meghatározására alkalmas, helyiségek, területek szennyezettségi állapotának 
felmérésére, légszűrők hatékonyságának ellenőrzésére 

‐ Nedvességtartalom mérő. Mettler Toledo gyártmány. Higanygőz lámpás elpárologtatóval, 5‐
10 perces mérési idő alatt, sokféle termékre kidolgozott szoftver által vezérelt meghatározási 
módon.  

‐ Légsugár szita. Hosokawa Alpine gyártmány. 20 mikrontól 2 mm‐ig szemcseméret eloszlás 
mérhető, aprító gépek, malmok működésének ellenőrzése céljából. 

‐ Vibrációs szita. Zengzou gyártmány. 400 mm átmérőjű, 3 szitás, saválló acél kontakt 
felülettel, szemcsés anyagok 4 frakcióra bontását lehet vizsgálni 1‐2 kg tesztanyaggal. 
Rendelkezésre álló szita méretek: 100; 200; 250; 300; 350; 400 és 500 mikron, a szita betétek 
könnyen, gyorsan cserélhetők. 

‐ Hőszivattyús bepárló. Veolia Water (Led Italia) gyártmány. Vizes oldatok, szuszpenziók 
besűrítése vizsgálható vákuum alatt, alacsony hőmérsékleten (kb. 50 mbar; 30°C) 15 literes 
kevert üsttel, 6 kg víz/óra névleges kapacitással. 

 
A képviselt cégek elsősorban a vegyipar számára gyártanak gépeket, kiemelten a portechnológia, 
csomagolástechnika és környezetvédelem területén. A teljesség igénye nélkül említjük a 
legfontosabb műveleteket, gyártmányokat:  
 

‐ száraz és nedves őrlés, mikronizálás  
‐ szitálás, szélosztályozás 
‐ száraz és nedves granulálás, kompaktorok és pelletálók 
‐ szakaszos és folyamatos, vákuum alatti és atmoszferikus, direkt és indirekt szárítók  
‐ filmbepárló‐szárító berendezés, vízszintes és függőleges tengelyű 
‐ folyadék és gázszűrés, termékszűrő és környezetvédelmi szűrők egyaránt 
‐ keverés‐homogenizálás, diszpergálás: oldat, emulzió, gél, kenőcs és szuszpenzió készítés 
‐ ömlesztett anyagok kezelése, szállítása, csomagolása (zsákoló palettázó gépsor) 
‐ izolátortechnika (idegen szóval containment) 
‐ tisztatéri technológia, légtechnika,  
‐ gyógyszeripari készítményfejlesztés eszközei, tablettázó, kapszulatöltő, filmbevonó, kúptöltő, 

tabletta‐kapszula számláló, bliszterező, kartonozó, fiolatöltő, liofilező, sterilező 
‐ biotechnológiában alkalmazott egyszer használatos eszközök, steril szűrők, fermentorok 
‐ speciális szerelvények, mint például steril, dokkoló és blende szelepek 

 
Szinte minden gépgyártó partnerünk rendelkezik laboratóriummal, ahol a gyártmányaik 
kipróbálhatók, annak érdekében, hogy a leszállítandó ipari berendezésre processz garanciát 
adhassunk. Partnereink többsége kölcsönad félüzemi berendezéseket, melyekkel a helyszínen lehet 
kísérletezni. Érdeklődést az alábbi elérhetőségeken várunk: 
 
HOLIMEX Mérnöki és Kereskedelmi Kft. 
1125 Budapest, Zirzen Janka u. 38 
Iroda központi telefon: 391-4400 
Mobil telefonszám: +36 30 9407 361; +36 30 9548 362 
E-mail: holimex@holimex.hu, Honlap: www.holimex.hu 
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