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Nagykereskedelmi jelleggel forgalmazott termékek
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VEVŐI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ GYÁRTMÁNY BESZERZÉSÉRE VÁLLALKOZUNK! 
 

A MÉRKER 2007 Zrt. 1991-ben alakult Egerben. Célul tűzte ki, hogy a magyar ipar számára kiváló 
minőségű, főként német és amerikai, mérés- és irányítástechnikai termékeket kínáljon különböző mérési 
feladatok megoldására. 

 
A társaság mára, a magyarországi irányítás- és méréstechnikai, installációs technikai piacnak egyik 

legmeghatározóbb nagykereskedelmi szereplőjévé vált és szinte minden mérési feladatra megoldást tud 
ajánlani. Bizonyítja ezt a több mint 2000 állandó partnere, csakúgy, mint az ország egész területét lefedő 
kereskedelmi irodahálózata (Eger, Budapest, Szeged, Zalaegerszeg, Sárvár, Debrecen) és a számos - több évre 
szóló - élő beszállítói szerződése, referenciái és évről évre növekvő forgalma a beszállítóinál.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partnereink főként az autóipar, olaj- és gázipar, vegyipar, gyógyszeripar, víz- és szennyvízipar, gépipar, 

gabonaipar, papíripar, erőművek és élelmiszeripar területéről kerülnek ki.  
 
A Mérker 2007 Zrt. teljesítménye európai mércével mérve is bárhol megállja a helyét.  12 gyártó 

vállalatnak látjuk el a kizárólagos magyarországi képviseletét, 
további 70 cég termékeit nagykereskedelmi, illetve kiskereskedelmi jelleggel forgalmazzuk. 

A KROHNE műszerek megoldást nyújtanak a különböző áramlás- és szintmérési feladatokra. A 
műszerekhez tervezési, beüzemelési szaktanácsot, illetve igény szerint folyamatos továbbképzési 
lehetőséget biztosít Ügyfelei számára a Mérker 2007 Zrt.  Továbbá a KROHNE termékekre 24 hónapos 
garancia jár, a garanciaidőn túl pedig karbantartási szerződés érvényes. 

 



 
 

VEVŐI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ GYÁRTMÁNY BESZERZÉSÉRE VÁLLALKOZUNK! 
 

LEONI – Az ipari környezetben megtalálható műszeres- és irányító rendszerek analóg és digitális jeleinek 
megbízható és alakhű továbbítására alkalmazható kábelek. 

 

Az UWT 1977 óta élen jár az innovatív méréstechnológiában. A német minőséget képviselve, a 
legszélesebb termékskálával rendelkezik a szintmérés területén, így megbízható szintmérést tesznek 
lehetővé a szilárd, ömlesztett, darabos anyagok szinte minden fajtája esetében.     

 
Az ASHCROFT kiváló minőségű nyomásmérőket, hőmérőket, kapcsolókat gyárt Németországban, 
amerikai tulajdoni viszonyok mellett. Általános erőműi alkalmazásokra és különböző kompresszoroknál, 
kompresszor állomásoknál nagy számban alkalmazzák a megbízhatóságuk és hosszú élettartamuk miatt. 

 
 

 
 



 
 

VEVŐI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ GYÁRTMÁNY BESZERZÉSÉRE VÁLLALKOZUNK! 
 

A BARKSDALE az alapvető termékkínálatán túl - úgy, mint nyomás-távadók, nyomáskapcsolók, 
hőmérsékletkapcsolók, hőmérséklet-távadók - speciálisan tervezett vagy átalakított termékeket is szállít az 
ügyfelek egyedi igényeinek kielégítésére. 

 
Az ANDERSON NEGELE az élelmiszeripar- és gyógyszeripar számára fejleszt és gyárt különböző 
érzékelőket, melyek segítik optimalizálni a gyártási folyamatokat. Műszereik mérnek hőmérsékletet, szintet, 
nyomást, áramlást, vezetőképességet illetve zavarosságot. A termékpaletta részét képezik a vezérlők, 
jelátalakítók, digitális kijelzők, field bus csatlakozók, kalibrátorok, szimulátorok és a jeladók is. 

 
Az INTERTEC 1965 óta több mint egy millió kültéri védőszekrényt tervezett és értékesített, biztosítva a 
zavartalan működést a védett termékeknek a legszélsőségesebb körülmények között is - az Antarktisztól a 
legmelegebb területekig. 

 
 

 



 
 

VEVŐI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ GYÁRTMÁNY BESZERZÉSÉRE VÁLLALKOZUNK! 
 

KIEPE ELEKTRIK jól ismert a szállítószalagok felügyeletére és ellenőrzésére gyártott kiváló minőségű 
termékekről. Az 1960-as évek vége óta több mint 50 000 km hosszú szállítószalagot szereltek fel a Kiepe 
termékekkel. 

 

 
 

 
DEYLE GmbH 1954 óta gyárt nagyméretű áramvezető síneket, kompakt áramvezető síneket, sínelosztókat 
és lengőkábel rendszereket. Német gyártó cég termékeit a kiváló minőség és fenntarthatóság jellemzi. 
 
 

 

 
 
 
 
Magasan képzett mérnök-kereskedő és külkereskedő kollégáink biztosítják a termékek műszaki 

beszerzéséhez szükséges szakmai hátteret, a termékek kiválasztását, specifikálását – esetlegesen helyettesítő 
termékek ajánlását - valamint azok gyors és a legkedvezőbb áron történő beszerzését a világ bármely 
pontjáról.  

 

A vevői igények magas színvonalú kiszolgálása minden alkalmazottunk közös célja.  
 

 



 
 

VEVŐI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ GYÁRTMÁNY BESZERZÉSÉRE VÁLLALKOZUNK! 
 

Nagy raktárkészlettel rendelkezünk, melynek 1/3 része kábelekből (irányítástechnikai- és erőátviteli 
kábelek: LEONI KERPEN, HELUKABEL, magyar gyártmányú kábelek) és vezetékekből áll, 2/3 rész pedig az 
általunk nagykereskedelmi jelleggel forgalmazott, különböző gyártók termékeit tartalmazza.  

Több hazai gyártó céggel kötöttünk már - jelenleg is érvényben lévő - beszállítói keretszerződést, és 
számos ügyfelünknél tartunk konszignációs raktárkészletet (vagy az ügyfél kérésére akár saját raktárunkon is) 
főként általános karbantartási-, villamossági- és automatizálási termékekből.  

Saját logisztikai rendszer működésének köszönhetően heti rendszerességgel szállítunk be Németországból 
raktárkészletünkre, így partnereinknek szállítási költség nélkül tudunk gyors és rugalmas anyagellátást 
biztosítani. 

 

 
 

A Mérker 2007 Zrt. számára kiemelten fontos a vásárlók elégedettsége, ezért szolgáltatásait 
igyekszik folyamatosan bővíteni és magas színvonalon tartani.  

 

Kérdéseivel kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésére az alábbi e-mail címen: 

sarvar@merker2007.hu 
 

Cégünkről bővebb információt talál folyamatosan bővülő honlapunkon: 
www.merker2007.hu 

 

Kövessen minket  oldalunkon is: 
www.facebook.com/merker2007zrt 

budapest@merker2007.hu, eger@merker2007.hu, szeged@merker2007.hu,
zalaegerszeg@merker2007.hu, sarvar@merker2007.hu, debrecen@merker2007.hu
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