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A HND Stahl Kft. 1996 júniusában alakult meg. Az ügyvezető igazgató, Gáspárek
Kázmér hosszú évek tapasztalatával irányítja a cég termelését. Tervezői, fejlesztői
és kivitelezői tapasztalatokkal rendelkező szakemberek által alapított, dinamikusan
fejlődő vállalkozás. Célunk, a bel- és külföldi piacon kiváló minőségű, hosszú
élettartamú, egyedi igények szerint kialakított, rozsdamentes acéltartályok, szerkezetek gyártása, vagy akár kulcsrakész, komplett technológiai vonalak legyártása,
telepítése, elsősorban az alábbi területeken dolgozó partnereink részére:
Borászat
Tartályok, fogadógarat, rototank, dugózó, palacktöltő, hűtés-fűtés stb.
Söripar
Erjesztő-ászokoló tartályok, főzőház stb.
Szeszipar
Főzőüstök, hőcserélők, lepárló oszlopok stb.
Élelmiszeripar, húsipar
Tej-, vaj- és fagylaltkeverő tartály, feldolgozó asztalok, különböző keverőedények,
tárolótartályok stb.
Vegyipar
Hőcserélők, zsírkeverő tartályok, festékkeverős tartály stb.
Gyógyszeripar
Fermentációs tartály stb.
Szennyvíztisztítás, vízkezelés
Zsírfogó, kotró hidak, gépi rács, bukóvályú és egyéb műtárgyak. Az előbb felsoroltakhoz komplett technológiai tervezést is tudunk biztosítani a gyártás mellé.
Szükség szerint hűtés-fűtési rendszer telepítése és szerelése kivitelezhető, valamint
rozsdamentes csőszerelés.
Kutatás és fejlesztés, neutronkutatás
Nagy pontosságú neutron-vezető szerkezetek, illetve mérőberendezés

Szolgáltatásaink
1. Tanácsadás
Tanácsokat adunk az ügyfél lehetőségeiről és a lehető leggazdaságosabb megoldást
kínáljuk fel számára.
2. Tervezés
Tervrajzokat, beépítési és csövezési terveket is vállalunk.
3. Beépítés
Szakembereink a beépítés helyszínén segítenek:
izometrikus csőhálózat kiépítésében,
az előzetesen előkészített és helyszínre szállított elemek összerakásában

Gyártási kapacitásunk:
1.

Rozsdamentes tárolók és tartályok

Kis- és nagyméretű nyomástartó és atmoszférikus (tároló)tartályok gyártását
vállaljuk, akár helyszíni szereléssel, építéssel is.
2. Dupla falú tartályok hűtés-fűtéshez
Előzetesen előkészített különleges anyagokat hegesztünk a tartályokra.
A dupla fal alkalmazásával el tudunk érni magasabb fokú hűtést és fűtést, valamint
kényszercirkulációt is (az egyenletes hőeloszláshoz a tartályban).
3. A készülékek és felszereltségei a megrendelő egyéni elképzeléseihez igazodnak.
4. Kiegészítő felszerelések a hűtés-fűtéshez
Nyomásszabályzók, hőfokszabályzók, bypass-szelepek, szivattyú-rendszerek, egyedi
vezérlőpanelek, számítógépes szabályzás-vezérlések, akár interneten keresztül is
(adatgyűjtés), hűtőaggregátorok

Szakembergárdánk és széleskörű, megbízható beszállítói hálózatunk lehetővé teszi
magas színvonalú, megrendelőink minden igényét kielégítő berendezések, valamint
más egyedi berendezések gyors határidőre történő elkészítését is. Gyártmányaink
döntő hányada rozsdamentes és alumínium alapanyagokból, korszerű gyártástechnológiával készül.
A tartályok gyártásával kapcsolatban az egész világon elfogadott minősítésekkel
rendelkezünk. Minősítéseink és a minőségbiztosítási rendszerünk eredményeként az
élelmiszeripar, a vegyipar, és a gyógyszeripar szinte valamennyi területén rendelkezünk gyártási tapasztalatokkal.
A gyártási folyamat során alkalmazzuk az ISO 9001 minőségirányítási rendszerünkben megfogalmazott minőségügyi követelményeket, így gyártásközi és végátvételi
minőségellenőrzéseket tartunk az alapanyag darabolásától a készre szerelésig, biztosítva ezzel az elkészülő termék megfelelő minőségi kialakítását. Hegesztőink nagy
része rendelkezik akkreditált szervezetek által tanúsított hegesztői tanúsításokkal,
valamint cégünk az MSZ EN ISO 3834-2 szabvány szerint tanúsított, fémek ömlesztő hegesztésével kapcsolatos teljeskörű minőségirányítási rendszer követelményeit is
alkalmazza.
A német AD 2000 Merkblatt szerinti gyártási és ellenőrzési követelményrendszereken túl alkalmazzuk az európai normatívák MSZ EN 13445 szabvány szerinti gyártási és ellenőrzési előírásokat is.
Ennek megfelelően a normál tároló tartályokon felül az alábbi berendezéseket is
gyártjuk:
- Tűz- és robbanásveszélyes folyadéktárolókat
- Veszélyes anyag tárolókat
- Nyomástartó tartályokat

Az elmúlt években gyártóberendezéseinket a nyugat-európai tapasztalatok alapján
teljesen átalakítottuk. Tartályaink gyártása során a hegesztési varratok 80%-a automata hegesztő-berendezéseken készül. Már a hegesztő berendezések kiválasztásakor is a legtökéletesebb munkaminőséget tűztük ki célul.

A berendezések gyártása során szükséges forgácsolandó alkatrészeket, nagyméretű
hosszú tengelyszerű alkatrészeket (pl. keverőtengelyeket), nagypontosságú alkatrészeket legmodernebb 3D megmunkáló központtal rendelkező társcégünk végzi.

A közúti szállítási méretektől, illetve a berendezés jellegétől függően a gyártás a
megrendelő telephelyén, vagy az erre a célra készített saját csarnokunkban történik.

Unsere Referenzen

Referenciáink:
cég

szolgáltatásaink

Agrifoy (Bordeaux, Franciao.)
Amro (Ausztria)
Amstel, Komárom
Árvay és Tsa Borászat
Austria Hefe (Ausztria)
B+V Industrietechnik GmbH. (Németo.)
Bavaria Brewery Technologies (USA)
Benczak GmbH. (Ausztria)
Degenfeld Kft., Tarcal
Dereszla Kft.
Disznókő Borászat
Fries (Németo.)
Frings (Ausztria)

borászati tartályok és kellékek
bortartályok és csövek
söripari berendezések
teljes borászati technológia
bortartály és hőcserélő
víztisztító berendezés
sörtartály
borászati tartályok
borerjesztő tartályok, technológiával
bortartály, csővezeték kiépítés**
csővezeték, hűtés kiépítés, bortartályok
vízmelegítő, CIP-rendszer
alkohol-, sav-, lúgtároló és fermentáló
berendezések
fluid rendszerek
tesztpadok, tartályok
stancolás, élhajlítás, tárolótartály
Bioetanol-rendszer, dehidratáló
élelmiszeripari CIP-rendszer
gyógyszeres tartályok
Bioetanol-rendszer*
bortartályok, borászati eszközök
neutronkutatási berendezés
zsírkeverő tartály
a Bécs-Schwechat repülőtér
szennyvíztisztító berendezése *
élelmiszeripari CIP-rendszer
teljes borászati technológia
alkoholtároló, bortartály és hőcserélő
víztisztító berendezések
komplett borászati berendezések
borejesztő, áztató mobil tartályok**
növényolaj-tároló tartályok, csővezeték
komplett borászati technológia
csőköteges hőcserélő
sütőipari berendezések

GEA Barr-Rosin Ltd. (Anglia)
Grundfos
Güntner Tata
Győri Szeszgyár
Homoth (Németo.)
I-Technology (Ausztria)
Kazahsztán
Landimeca (Bordeaux, Franciao.)
Mirrotron Kft. (KFKI)
MOL Rt.
Pantucek Ltd. (Ausztria)
S.B.S. (Németo.)
Sauska Borászat, Villány
Schlempe-Starrein (Ausztria)
Serv A Tech GmbH. (Ausztria)
Terravin Borászat, Sárospatak
Tokaj Oremus Magyarország
Vandamme
Vinothek Kft., Olaszliszka
Water Group (Finno.)
Ziegler (Ausztria)

*Beszállítóként
** A hűtésben a francia Rubis Ltd-vel együttműködve

Ezek után engedje meg, hogy a teljesség igénye nélkül bemutassunk néhány képet
jellemző termékeinkről.

Borászatok komplett technológiái

Élelmiszeripar, vegyipar, gyógyszeripar

Sör- és szeszipari tartályok és berendezések

Víztisztítás, szennyvízkezelés

Kutatás-fejlesztés: Neutronkutatás

Reméljük, hogy a közeljövőben Önt is megrendelőink körében üdvözölhetjük!
Kérjük, érdeklődésével, kérdéseivel, bizalommal forduljon szakembereinkhez!
Várjuk megtisztelő jelentkezését!

