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Schenck Process Group – 
Az Ön partnere világszerte.

Annak érdekében, hogy az Ön követelményeit teljesítse,   
a Schenck Process helyben áll a rendelkezésére.
Telephelyek és kompetens partnerek a teljes világra kiterjedő 
hálózatával a Schenck Process a folyamattechnika technikai 
kompetenciák és kifinomult méréstechnika zászlóshajója a 
mérlegelés, adagolás, szállítás, rostálás, szitálásé s automatizálás, 
valamint légszűrés-technika területén.
Szeretne folyamatokat tervezni, ömlesztett árut adagolni, 
anyagfolyásokat szabályozni, áruáramlásokat rögzíteni, anyagokat 
lemérni vagy szállítási folyamatokat automatizálni? Schenck 
Process az Ön partnere.



Manapság egyik iparág sem tudja a pontos adagolást nélkülözni, ha az ömlesztett áru 
kezeléséről és a légszűrésről van szó. Mindegy, hogy a gyógyszergyártáshoz szükséges porok 
pontos adagolásáról, a kerékgyártáshoz a helyes gumikeverék kikeveréséről, vagy robbanékony 
porok szűréséről van szó egy cukorgyárban – a Schenck Process felgyorsítja a folyamatokat.

A Schenck Process Group világszerte vezető az 
ipari mérő- és adagolótechnikában /// szűrő- és leválasztótechnikában ömlesztett áruknál /// 
portalanító és légszűrő technikában /// pneumatikus és mechanikus szállítástechnikában /// 
automatizálási és adagolási technikában.

Legyen szó bármilyen iparágról – nálunk 
megtalálja a megfelelő eljárástechnikai megoldást.



Schenck Process a világ egyik vezető márkája az alkalmazott mérés- és folyamat 
technika területén. A dolgozóink világszerte innovatív megoldásokat fejlesztenek 
ki, amelyek többek között cement és acél, kémia, műanyagok, élelmiszerek és 
gyógyászat, bányászat, szén és biomassza erőművek, valamint szállítmányozás 
és automatizálás-technika ágait fedik le.

A termékskála a gyógyszeripari kismennyiségű adagolótól – óránként 20 gramm – 
a vagonberakodó rendszerig – 20.000 tonna szén rakodása lehetséges óránként –, 
de akár a különösen érzékeny mérő és adagoló elektronikáig is terjed, amelyek 
a legkülönbözőbb anyagok pontos kezelését teszik lehetővé.

20 grammtól 20.000 tonnáig.
A tökéletes megoldás minden mérethez.

Szakértő a legkisebb mennyiségek 
mérésében és adagolásában.

Szakértő a bányászat legkeményebb körülményei 
közötti mérésben és adagolásban.

20 g/h 20,000 t/h



Acéltermelés
Kiemelkedően hatékony technológia a 
méréshez, adagoláshoz és szállításhoz, 
valamint minden releváns folyamatszakasz 
pneumatikus injektálásához és 
rostálásetchnikájához.

ALKALMAZÁSOK

Nyersvas gyártása
A mérés- és adagolástechnika képezi a 
kiemelkedő termékminőség és folyamat-
stabilitás alapját.

LOGiQ® betöltés automatizálási rendszer
Ez a hatékony rendszer moduláris 
koncepciókat kínál a meglévő rendszerekbe, 
berendezésekbe és munkafolyamatokba 
történő integráláshoz.

Cementkeverés
Tökéletes cement az olyan folyamatok 
eredménye, amelyeknél a Schenck Process 
felszerelés központi szerepet játszik. Az anyagok 
precízen lesznek keverve, adagolva és lemérve. 
Adalékanyagok keveréséhez rendelkezésre 
állnak pneumatikus injektáló technológiák.

RailTec
A moduláris MULTIRAIL® rendszer optimális 
és olcsó megoldásokat kínál a statikus 
és dinamikus mérésekre, ellenőrző és 
diagnosztizáló rendszereket a kötött pályás 
közlekedésre, valamint a termelés és 
karbantartás dokumentálására.

Alternatív tüzelőanyagok
Az alternatív tüzelőanyagok adagolása a 
fő égőbe és égetőkemencébe cement- és 
mészkemencék esetében hihetetlen spórolási 
potenciált jelent az energiaköltségeknél, 
mivel kevesebb nem megújuló fosszilis 
tüzelőanyagokra van szükség, mint pl. a szén.

Műanyagok
Adalékanyagok precíz adagolása és 
szállítása a műanyagiparban. Egyszerűen 
leszerelendő adagolók ideálisak a 
rendszer átépítéséhez a folyamatokban.

Trágyázás
Trágyák előállítása során precíz adagoló- 
és szállítórendszerekre, valamint 
portalanító berendezésekre van szükség. 
Schenck Process ezen a területen 
különböző megoldásokat kínál.

Élelmiszeripar
Mindegy, hogy cukor szállításáról vagy gabona 
szállításáról van szó – a Schenck Process 
rendelkezik a megfelelő tapasztalattal 
az optimális rendszer fejlesztéséhez és 
gyártásához az Ön élelmiszer-feldolgozásban 
használatos alkalmazásai terén.

Állati takarmány adagolása
Schenck Process különböző rendszereket 
kínál az állati takarmány gyártása során 
a pneumatikus szállításhoz, rostáláshoz, 
szitáláshoz és adagoláshoz.

Mosó- és tisztítószerek előállításra 
Mosó- és tisztítószerek előállítása során 
a beépített mérő- és adagoló, valamint 
szállítórendszer kiemelten fontos. 
A Schenck Process ezeket a rendszereket 
világszerte már sikeresen alkalmazza.

Pneumatikus szállítás
Schenck Process vezető szolgáltató 
a könnyű és nehéz áramlású 
anyagok szállítása terén. Mi kínáljuk 
a legegyszerűbb és legolcsóbb 
megoldásokat sokféle különböző száraz 
ömlesztett áru szállításához.

Rostálás és szitálás
Schenck Process modern rostálás- és 
szitálás- technológiákat kínál erős irányító 
szabályozókkal és a saját üzemben gyártott 
eszközökkel, átfogó know-how-val.

Portalanítás és légszűrés
A portalanító és légszűrő rendszerek 
javítják a levegő minőségét és a vonatkozó 
környezetvédelmi határértékek betartását 
eredményezik.

Az Ön folyamatainak ellenőrzése és 
jóváhagyása
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Az Önt kiszolgáló Schenck Process telephely:

Schenck Process Austria GmbH
Industriezentrum NÖ-Süd, Obj. M27/I
A 2351 Wr. Neudorf bei Wien, Austria
T +43 22 36-66 03 55 0
office.pat@schenckprocess.com
www.schenckprocess.com

A munkatársaink németül, magyarul és angolul beszélnek.

Az Ön kapcsolattartója, a mi képviselőnk 
Magyarországon:

Keszler Péter
Magyarországi kereskedelmi képviselŏ
Schenck Process Group
Munkácsy utca 9
7720 Pécsvárad, Hungary
M +36 30-864 74 46
p.keszler@gmail.com
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