
 

 

 
Schenck Process  
 
 
Rólunk 
Schenck Process – nevünk erős márkát szimbolizál, amely a jövő technológiáját 
több mint 125 éves vállalati történelemmel köti össze. A világpiac élén az alkalma-
zott mérés- és eljárástechnika területén vezető cégként világszerte fejlesztünk ki 
innovatív megoldásokat, amelyek többek között a cement-, acél-, műanyag- és   
vegyipar, élelmiszer- és gyógyszeripar, bányászat, szénbányászat, valamint a 
szállítási folyamatok automatizálása során kerülnek felhasználásra. A legmoder-
nebb szoftvermegoldásokat ajánljuk. Világot átívelő globális hálózatunk és hozzáér-
tő partnereink a nemzetközi jelenlét és a regionális szakértelem szimbiózisát al-
kotják.    
A Schenck Process piacorientált szervezeti felépítésű. Ez Önök számára széles  
tanácsadási kompetenciát, felkészült ügyfélszolgálatot és gyorsabb munkafolyama-
tot jelent. A Schenck Process Group öt nemzetközi üzleti szegmensben 
(IBS=Internationale Business Segmente) tevékenykedik.   
 
IBS Heavy: Nehézipari felhasználók az acél- és színesfémipar területén, valamint 
folyamatrendszerek a cement, gipsz, homok és kavics ágazat részére. 
Szervezetileg ehhez az üzletághoz tartoznak a szállítmányozás-automatizálás intel-
ligens logisztikai megoldásai, amellyel minden más üzleti szegmens is kiszolgálásra 
kerül.    
 
IBS Light: Ez a szegmens magába foglalja a vegyipar, a műanyag-, valamint az 
élelmiszer- és gyógyszeripar felhasználóit. 
 
IBS Mining: Ebben a szegmensben az előkészítő- és folyamatrendszerek 
specialistájaként a bányászat és bányaüzemeltetés felhasználói csoportját 
támogatjuk rendszereinkkel. 

IBS Power: Erőművek (kalória és biogén) és a kapcsolódó iparágak a Schenck 
Process Group legfiatalabb, nagyon sikeres célcsoportja. 

IBS Aftermarket: Ez az üzleti ág biztosítja az optimális utógondozását minden fent 
megnevezett üzleti szegmensnek: teljes körű szerviz- és szerelési szolgáltatásokat, 
valamint minősített hitelesítési szolgáltatásokat kínálunk.   

A Schenck Process Group tényei és számai 
• 3.400 foglalkoztatott világszerte 
• Schenck Process leányvállalatok 22 országban mind az 5 kontinensen 
• Több mint 130 képviselet 
• 30 feletti szervizközpont világszerte 
• 22 gyártóhely a világban 
• mintegy 680 Mio. Euros forgalom 

 

 



 

Schenck Process Austria 
 
Az osztrák leányvállalat székhelye Braunau am Inn (Felső-Ausztria) és Wiener 
Neudorf (Alsó-Ausztria); 40 alkalmazottal mindenek előtt vevőorientált rendszer-
megoldásokra specializálódott és az osztrák, magyar és dél-tiroli piacokat gondoz-
za. A Schenck Process Austria amellett, hogy minősített hitelesítő cég, országos 
szervizhálózatot is kínál. Az intelligens termékek különböző ágazatokban kerülnek 
felhasználásra, mint pl.: cement-, homok- és kavics, acél-, vegyipar és szállítmá-
nyozás.  
 
"We make processes work" melyben cégünk rendszerszállítóként a legjobb meg-
oldásokat kínálja ügyfeleinek a mérés, adagolás, automatizálás és hitelesítés 
területén. Gondoskodunk arról, hogy a folyamatok működjenek. 
A siker legfőbb tényezői a Schenck Process Group globális hálózatának együtt-
működése, kulcskompetenciája ömlesztett anyagok kezelésében, mérésében, ada-
golásában és a kapcsolódó szolgáltatások területén, valamint vezető pozíciója és 
egyedülállóan széles választéka a mérleg- és adagolástechnikai piacon.  
 
TERMÉKEK: 

MechaTron® Coni-Flex® differenciális adagoló mérleg 

Költséghatékony megoldás a jól és közepesen áramló ömlesztett anyagok ada-
golásához. A  MechaTron® alkalmazásspecifikusan, biztosan és rendkívül ponto-
san adagol, melynek pontossági értéke: +/- 0,5%.  

A speciális Coni-Flex®-Geometrie flexibilis adagolótartály, axiálisan szimmetrikus 
tartálybeömléssel, rugalmas fallal és kívül elhelyezett ürítéssegítő eszközzel. Ideáli-
san kivitelezett modell, mely a magas fokú adagolási minőség eléréséhez gon-
doskodik a biztonságos termékáramlásról az adagolórendszerbe, mindezt híd-
képződés és lerakódások nélkül.    

PureFeed® adagolórendszer higiénikus kivitelben 
A PureFeed® A csigás adagolórendszer porok és granulátumok gravimetrikus vagy 
volumetrikus adagolásához a legideálisabb, óránként 500 grammtól - 150 kg-ig.   
A PureFeed® D innovatív technológiája egy fordulatszám szabályzóval ellátott ke-
rámia ürítőtárcsa segítségével lehetővé teszi kis mennyiségek pontos adagolását 
óránként 20 grammtól – 2 kg-ig. Az ürítőtárcsa egy hengeres tartály fenekén forog 
és kihordó közegként funkcionál. 

MULTIGRAV® Több komponensű adagolóállomás 
Csak egy igazán sokoldalú tehetség képes könnyűszerrel megoldani a műanyag- 
és vegyiparban felmerülő igényes adagolási feladatokat. Az 1:80 állítási tartomány-
on belül maximális adagolási pontosság és egyenletes adagolási állandóság jellem-
zi. Akár nyolc moduljával tökéletesen igazodik a legváltozatosabb feladatokhoz is. 

 



 

Meggyőző teljesítményű, megbízható, változatokban gazdag és egyszerűen kezel-
hető. 

AccuRate® Volumetrikus adagoló rendszerek 
Az adagolórendszer a maga kb. 0,1 l/h és 8.000 l/h közötti szállítóteljesítmény-
tartományával folyamatos adagolásra, adagrendszerű anyagfeladásra és elegykép-
zésre használható. Képes ömlesztett anyagokat 10 mm szemcseméretig feldolgoz-
ni, amelyek a technológiai folyamat során beadásra vagy kivételre kerülnek. Lehe-
tővé teszi adalékok hozzámérését, kompaundgyártó gépek adagolását, valamint a 
keverékképzést.    

MULTIBELT® Szalagmérlegek 
Mérlegelés futószalagon, egygörgős és többgörgős szalagmérlegek. Alkalmazási 
területei: termelés és logisztika, átfolyás- és fogyasztásmérés termelő berendezé-
seknél belső egyenlegkészítés bevitt és kivételezett mennyiségekről, rakodási ha-
tárok j lzése, adagolás anyagkiadó állomásokon, valamint anyagfeladók szabályo-
zása és hiteles mérlegelés. A Schenck Process szalagmérlegei olyan pontosan 
működnek, ahogyan az szükséges – akár +/- 0,25% pontossággal.  
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MULTIDOS® Szalag- és adagoló szalagmérlegek 
„Klasszikus“ multitálentum a közepes és nagy szállítási teljesítményekhez. Jellemző 
alkalmazási területei például: darabos és szemcsés anyagok (klinker, gipsz, dara-
bos szén, stb.) adagolása, anyagfeladás kemencékbe, valamint nyers- és cement-
malmok adagolása.   

MULTICOR® Coriolis Átfolyásmérő- és adagolókészülék 
MULTICOR® R átfolyásmérő berendezés ± 0,5% pontossággal adagol anyagokat, 
egyedülálló mérési módszer a Coriolis-elv alapján közvetlen, gyors mérési adatrög-
zítést biztosít. Precíz és rendkívül gazdaságos, akár por- és lisztadagolásról, vagy 
belső üzemi egyenlegkészítéshez átfolyás- és fogyasztásmérésről, anyagok 
technológiai folyamatban történő adagolásáról vagy közúti gépjármű rakodásának 
optimalizálásáról is legyen szó

MULTISTREAM® Átfolyásmérő- és adagolóberendezés 
A zárt inline-mérőrendszer alkalmazható akár 30 mm szemcseméretű, por alakú 
vagy szemcsés állagú ömlesztett anyagok átfolyás- és fogyasztásméréséhez, ada-
goláshoz, egyenlegkészítéshez akár 100 t/h ill. max. 80 m³/h szállítóteljesítménnyel.  

MULTIRAIL® Statikus/dinamikus vasúti mérleg  
Akár be- vagy kilépő méréshez, egész vagonok, egyedi tartálykocsik vagy teljes 
szerelvények mérlegeléséhez: a hídmérlegek nagy pontossággal és gazdaságosan  
működnek. Az adatok és tömegértékek rögzítése hiteles mérlegelektronikával törté-
nik, azok feldolgozását a vevői igények szerint kialakított PC-rendszer végzi. 

 



 

 

KÖZÚTI HÍDMÉRLEGEK 
A közúti hídmérlegek (járműmérlegek) legújabb generációja előregyártott minőségi 
betonelemekből  áll és robusztus mérőcellákkal felszerelve. Az egyszerű földkiter-
meléstől az első használatbavételig csak néhány óra szükséges. A 18 x 3 m-es 
változatnál a laposaknás mérleg két mérleghídból áll, ami hat mérlegcellára 
támaszkodik. Az aknát két előregyártott betonteknő képezi. Számos extra felsze-
reltséggel rendelhető. A mérleg a DISOMAT® Opus vagy Tersus kiértékelő elektro-
nikával és a ZEUS vagy JASON programcsomagokkal együtt képez egy jól működő 
egységet. 
A Schenck Process közúti hídmérleg akna nélküli változata a szó legszorosabb 
értelmében minden költözéskor használható. Előregyártott minőségi betonelemek-
ből összeállítva, teljesen készre előszerelve érkezik a felhasználási helyre. Egyik 
különlegessége az előszerelt, robusztus torziógyűrűs cellabefogók használata. Így 
ez a közúti hídmérleg (járműmérleg) nagyon könnyen áttelepíthető egyik telephely-
ről a másikra.   

DARUMÉRLEGEK  
Világszerte végzik hajók, járművek és tartályok rakodását daruk segítségével. Ko-
hászati üzemekben és acélművekben öntő- és adagolódaruk küzdenek az anya-
gáram mozgatásával. Anyag, amelyet egyre gyakrabban kell mérni. A Schenck 
Process elektromechanikus darumérleg-rendszerek minden szükséges pontossági 
osztályban a feladathoz és az alkalmazási körülményekhez igazodva gyártódnak. A 
Schenck Process darumérlegei speciálisan kifejlesztett mérlegcellákkal vagy szen-
zorokkal és számítógépes rendszerben alkalmazható moduláris DISOMAT® 
kiértékelő elektronikával működnek. A mérési adatok infravörös, ill. rádiós kapcsola-
ton keresztül nyomtatóra, másodkijelzőre vagy számítógépes rendszerre küldhetők.  
A DISOMAT® és a kijelző, regisztráló eszközök egyaránt telepíthetők a daruval e-
gyüttmozgó vagy helyhez kötött kialakításban is. Az üzemeltetés és a kezelés nem 
igényel előképzettséget.  
 

Szerviz az Önök alkalmazásaihoz.  
Individuell. Megbízható. Kompetens. 
 
Cégfilozófiánk alappillérei a minőség és a megbízhatóság. Ezért magától értetődik 
egy átfogó szervizkoncepció kialakítása: szigorú minőségellenőrzés a szerelés, ü-
zembehelyezés során, a felhasználó teljes körű támogatása a termék életciklu-
sának minden időszakában. Több mint 30 szervizállomással és 180 szerviz-
specialistával állunk rendelkezésükre. Ahol Vevőink vannak; szerte a világban, ügy-
feleink közelében, átfogóan.    
 

További információkért szívből köszöntjük a 
 www.schenckprocess.com ill. www.schenckprocess.hu oldalainkon. 


