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Közel húsz éve sikeresen működő cégünk fő pro�lja a pneumatikus elemek és levegősgépek forgalmazása. Kínáljuk 
sűrített levegővel és vákuumtechnikával kapcsolatos berendezések teljes választékát, valamint az általunk forgalmazott 
elemekből komplett rendszerek tervezését, építését, szervízelését.

Folyamatosan bővülő termék választékunkkal, raktárról tudjuk kiszolgálni a hozzánk forduló ügyfeleinket. Vevőink 
elégedettsége és a ránk bízott feladat maradéktalan megoldása fontos számunkra, ezért visszatérő vásárlóinknak 
kölcsönös megállapodás alapján , állandó kedvezményeket és garantált minőséget biztosítunk.

 

Cégünkről:

Kerner Imre Róbert
Ügyvezető

MAGYARORSZÁGI KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓJA
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Vállaljuk automatizálási feladatainak megoldását, egyedi célgépek fejlesztését, robot-
cellák telepítését. Továbbá csavarozási struktúrák telepítését, pneumatikus rendszerek 
tervezését, kiépítését, karbantartását. Kompresszorok szervizelését, léghálózat-
építését.

Kompresszorok, tartályok,
szűrők, szárítók, léghálózat

Pneumatika elemek Vákuumtechnikai elemek
Szivattyúk

Csavarozástechnika,
ipari szerszámok, eszközök

Pneumatikus - elektromos
hajtóművek, szerelvények,

mágnesszelepek

Tömlők, csövek
Hidraulika tömlők - csövek

Ipari festékszóró
berendezések,

tartozékok, alkatrészek

Ipari vibrátorok Célgépépítő elemek,
elektronika, érzékelők,

elektromos hajtások
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SZERVOMOTOROS LINEÁRIS AKTUÁTOROK
- szíjhajtással vagy csavarorsós kivitel
- akár több kocsival, belső vagy külső megvezetéssel

MANOMÉTEREK

- 40, 50, 63 mm átmérőjű, műanyag házzal (-1/0 - 0/25 bar)
- 63, 100 mm átmérőjű glicerintöltésű manométerek
(-1/0 - 0/600 bar) 100 mm átmérőjű, acél házzal (-1/0 - 0/315 bar)
- álló vagy fekvő kivitelek , réz csatlakozással

Pneumatika elemek
(PNEUMAX, FESTO, SMC)

6 -320 mm átmérőig
- ISO6432 körhenger
- ISO 15552  / ISO 6431 VDMA pro�lhengerek
- ISO 21287 kompakthenger
- rövidlöketű-, sikló-, pálcás-, hidro-pneumatikus-, forgató henger
- egyedi hengerek gyártása rövid határidővel
- Reed relék, mágneses érzékelők – akár Hall os vagy ATEX kivitelben

LEVEGŐ ELŐKÉSZÍTŐK

G1/8" - G1"
- szűrők, nyomásszabályzók, lágyindítók, szűrősorok, olajleválasztók,
szeparátorok, ködolajozók
- proporcionális nyomásszabályozás
- nyomásfokozók - pneumatikusan működő egységek

FITTINGEK

- 3-22mm ig, fém / műanyag, inox idomok
- roppantó gyűrűs, szorító hollenderes, gyorscsatlakozós kivitelek
- csavarzatok, idomok, elosztók fémből és technopolimerből

MEGFOGÓK
 párhuzamos-, ollós megfogók
- megvezetett kompakt hengerek, szánegységek

HENGEREK

M5-G6/4” méretig , fém vagy techno polimer kivitelek
- mechanikus és kézi működtetésű szelepek,
- elektromos és pneumatikus vezérlésű szelepek
(2/2, 3/2, 5/2, 5/3 utas, G1/8" - G1" csatlakozással)
- moduláris, busz rendszerű szelepszigetek (Enova, Optima)

Raktárról szálíthatóak

SZELEPEK
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Szivattyúk többlépcsős kivitelben is
- radiális -, oldalcsatornás szivattyú

VÁKUUMSZIVATTYÚK

- Ipari dugattyús kompresszorok 245liter/perc – 2200 liter/percig,
- Nagynyomású kompresszorok 35-40 baros
- Olajkenésű vagy olajmentes kivitel, soros vagy V-elrendezésű,
egy vagy kétfokozatú
- Csendes vagy burkolt kompresszorok /40dB-/
- Robbanómotoros
- Fogorvosi kompresszorok membránszárítóval

DUGATTYÚS KOMPRESSZOR

2,2kW- 160kW-ig elérhető teljesítmény max. 13 bar 
18m3/h – 1500m3/h légszállítással max. 13 baron
- Akár frekvencia szabályozós gépek
- Olajkenésű vagy olajmentes kivitelek
- Egy és kétfokozatú / energiatakarékos / csavarblokk
- Tartályra épített komplett telep , szárítóval , szűrőkkel
Gyors kiszállítással – /1-2 nap / üzembe helyezéssel ! 37kW – ig

CSAVAR KOMPRESSZOR

EJEKTOROK

VÁKUUMSZŰRŐK, SZABÁLYZÓK

VÁKUUMSZELEPEK

VÁKUUMKORONGOK

(GEVAC, Becker, FIPA, PNEUMAX, BSC)

(ABAC, BALMA, Michelin, BSC, PNEUMAX, LAPADANA, GENTILIN, OMI, John Guest, Aircom Systeme)

85%os vákuumhoz
- egy vagy többfúvókás
- csőcsatlakozós vagy menetes kivitelű

- papír-, műanyag-, vagy fémbetétes kivitelek
- párakiválasztó szifonok
- vákuumszabályzók, légbeeresztők

- elektromos-, elektro-pneumatikus szelepek G2"-ig
- kombinált energiatakarékos ejektoros szelepek

Vákuumtechnikai elemek, szivattyúk

- tányér-, harmonika-, ovális-, egyedi korongok NBR-Silicon kivitelek - �x-,
rugós korongtartók, akár szelepes kivitellel.

Kompresszorok, tartályok, szűrők, szárítók, léghálózat
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-A sűrített levegő olyan káros szilárd és folyékony anyagokat tartalmaz, amelyek
károsíthatják a pneumatikus berendezéseket, az irányítást végző műszereket.
Eltávolításukhoz szükségesek a szűrő – szárító berendezések, amelyek az élettartam
fenntartásához és a termelési műveletek hatékonyságának fenntartásához nagyban
hozzájárulnak .  – Segítünk Önnek a probléma megoldásában!
- olaj víz szeparátorok
- kedvezőtlen környezeti feltételek, hőmérséklet /45-55°C/ mellett is kiváló
teljesítményt biztosító hűtve szárítóink - kompakt hőcserélővel vannak szerelve

Ipari elzáró szerelvények, tolózárak, szabályzó szerelvények:

G1/8” G1/4” G3/8” G1/2” G3/4” G1” G5/4” G6/4” G2”  csatlakozó méretek
12  - 230 V AC/DC vezérlő feszültséggel
- elővezérelt vagy direkt működésű , alaphelyzetben nyitott NO vagy NC zárt kivitelek
- Porlerázó szelepek

5-5000 liter
11bar vagy 16bar, álló vagy fekvő, festett vagy tűzi horganyzott  kivitelek
- vállaljuk léghálózatok megtervezését, kiépítését, tartályok telepítését,
engedélyezését
- megbízható SZERVÍZ szolgáltatást nyújtunk, új és meglévő kompresszoraira
- kulcsra készen adjuk át kompresszorházát

TARTÁLY TELEPÍTÉS

SZŰRŐK-SZÁRÍTÓK

- 15- 20 -22 – 25- 32 -40 mm átmérők raktárról  - 50 - 110mm rendelhető csövek
- alumínium vagy poliamid cső és csatlakozók
- akár 30 m3/perc légszállításhoz
- alkalmas sűrített levegő, víz, gáz, vákuum hálózatépítés
- 3 - 4 - 6m -es szálakban
- 50 m-es tekercsben
-15 - 0,87 – 70 bar - max. 200 bar
A kisebb méreteket raktárról, a nagyobbakat 2-3 héten belül szállítjuk

LÉGHÁLÓZAT

A csatlakozási végpontokhoz széles választékban tudunk szállítani
DN 2,7-19mm áteresztéssel akár biztonsági leeresztős, oldható
- akár két oldalt záró gyorscsatlakozókat

GYORSCSATLAKOZÓK

MÁGNESSZELEPEK

(Pneumax, SVS, SIRCA, JAG, AIRFIT)

Pneumatikus és elektromos hajtóművek, szerelvények, mágnes szelepek

- réz, saválló és szénacél gömbcsapok menetes és karimás kivitelben                                                                   
- kétoldali- és rugós pneumatikus forgatóhengerek szerelten is  
- elektromotoros forgatóhengerek, fém – és gumi kompenzátorok
- pillangószelepek DN50-250 ig kézi karos kivitelben is 
- végállás kapcsolók  optikai visszajelzők
- ferdeülékes szelepek,  2/2 levegős elzárók , VIP szelepek                                                                                                                             
- réz, saválló idomok, nagyméretű visszacsapó szelepek
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Európa meghatározó gyártóitól szállítjuk termékeinket, nagy részét raktárról biztosítjuk.

-  poliamid (PA11-12) műanyag csövek, spirálcsövek
- poliuretán (PU) műanyag csövek, spirálcsövek
- COPU vegyes cső PA-PU- hajlékony és terhelhető
- polietilén (PE) műanyag csövek, élelmiszeripari csövek
- te�on csövek, féklevegő DIN74324, DIN73378
- több eres műanyag csövek
- poliuretán elszívó tömlők műanyag vagy acélspirál erősítés
- PVC szöveterősítéses, vagy vastag falú átlátszó tömlők
- élelmiszeripari tömlők
- szilikon tömlők
- antisztatikus és egyéb speciális kivitelek - tömlődobok

- préslégtömlők
- víztömlők
- kopásálló tömlők
- vegyipari tömlők
- szerelt végesített tömlők

- Külső - Belső menetes csatlakozó idomok, azonos vagy méretváltó
- Y- T- + csavarzatok
- elosztó tömbök
- hidraulika csatlakozók
- fegyverzetek

MŰANYAGCSÖVEK

GUMITÖMLŐK

CSATLAKOZÓK

ENERGIALÁNCOK, KÁBELVÉDŐK, HAJLÉKONY KÁBELEK

(Semperit, CASTELLO)

Tömlők, csövek - hidraulika tömlők csatlakozók

A mozgó alkatrészek energiaellátásához szükséges, a kábelek, vezetékek eljutatásához megfelelő méretű és kivitelű, a 
mozgási sebességet elviselő megoldás kiválasztásához segítséget nyújtunk. Műanyag energialáncaink nyitott -, zárt 
kivitelben különböző szélességi és magassági méretben, különböző legördülési sugárral kaphatók. Fémláncot rendelésre 
gyártatunk.
- moduláris energialánc
- új generációs láncok
- optimális hajlítási szög szabályzás
- mini energialánc
- 3D energialánc robothoz

LOCLINE - Flexibilis, állítható moduláris csőrendszer különböző méretben
- hűtő - kenő - vákuum - saválló - préslevegő - rendszerekhez  1/4",1/2",3/4" 2,5"

Szinte minden elérhető max. 3 munkanapon belül a német partnerünktől.
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Ipari vibrátorok

- Ütve csavarozók
- Racsnis kulcsok
- Csavarhúzók
- Fúrógépek
- Vésőgépek
- Fémfűrészek
- Lemezvágók
- Emelők
- Excenter csiszolók
- Csapos Csiszolók
- Zsírzók
- Tűzőgépek
- Szegecselők

CSAVAROZÓ GÉPEK

CSAVAROZÁS ÉS NYOMATÉKKAROK

Csavarozás Technika, Ipari szerszámok, eszközök – Nyomaték karok - orsók
(DOGA, Uryu, Ingersoll Rand, Red Rooster, Yokota, Kobe, Panasonic)

(Netter, OLI)

0,03 Nm-4500 Nm–ig automata - kézi- rányomásos indításúak, lekapcsolós kivitelek – akár folyamatos adatküldéssel,
rögzítéssel.
- pneumatikus
- elektromos
- hibrid
- akkumulátoros
- impulzus gépek

Szállítandó anyagok fellazítására, letapadt anyagok megindítására, tömörítésre.
- pneumatikus vibrátorok:
- golyós vibrátorok
- dugattyús vibrátorok- ütőhengerek, kalapácsok
- elektromos vibrátorok
- külső állítható súlyos
- hidraulikus vibrátorok
- belső rezgésű kivitel
- saválló kivitelűek is rendelhetők

Világszerte ismert gyártók kiváló minőségű levegős gépeinek széles választékát kínáljuk. Ezzel a lehetőséggel élve 
megkeressük és az Ön számára legmegfelelőbb géppel, eszközzel oldjuk meg a termelési feladatait. Továbbá megter-
vezzük, elkészítjük igénye szerint a kívánt kiegészítőket, - komplett munkaállomást telepítünk.

Rövid határidővel vállaljuk komplett munkaállomások letelepítését a különböző csavarozási feladataihoz - az Ön
igényeinek megfelelő felszereltséggel, programkialakítással.

Nyomatékkarokkal levesszük a terhet a „ kezéről” , a forgatónyomatékot
és rázó és ütés szerű mozgásoktól mentesül a használó.
- segítünk kiválasztani az ideális eszközt
- lineáris karok
- utazó karok
- teleszkópos karbon karok
- csuklós reakciókarok
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Célgép építő elemek, elektromos hajtások, érzékelő

- tárgy felismerés
- folyamatérzékelés
- azonosító rendszerek
- útmérő rendszerek
- ipari hálózatok alkatrészei
- tápegységek
- nyomáskapcsolók, nyomás távadók

(Pneumax, ITEM, Ballu�, Fath)

Golyós orsós vagy fogas szíjas erőátvitellel

LINEÁRIS EGYSÉGEK

- belső vagy külső megvezetéssel, különböző méretekben
- meghajtás általában 24 V DC motorral
- gyors, pontos 0,05 mm egyenes vonalú mozgatás, akár
párban is

Forgalmazunk ITEM és BOSCH kompatibilis alumínium
pro�l rendszereket és annak szerelvényeit. Többnyire
gépvázakat, szerelőasztalokat, gurulós kocsikat, tér-
elválasztókat és gép burkolatokat építettünk segítségük-
kel egyszerűen és gyorsan. Segítünk Önnek is megter-
vezni, megvalósítani elképzeléseit.

Elektronikai megoldásoknál a világ vezető gyártóira
támaszkodunk. A szenzortechnika terén megbízható
technológia és a legmodernebb elektronika, a felhasz-
nálásokhoz kialakított ügyféloldali megoldások:
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Festékszóró berendezések, alkatrészek, tartozékok

www.festekszoras.hu

Kollégánk széles körű tapasztalattal rendelkezik a festékszóró és tartozékok , pótalkatrészek terén,  több mint 20 éve
dolgozik e területen.

- gyors szállítás széles termékválasztékon keresztül
- neves gyártók teljes termékskálája
- magas minőségű és olcsó helyettesítő termékek
- sűrített levegős, airless, vakolatszóró, útjel festő gépek                   
- pisztolyok, fúvókák, szűrők, tömlők
- tartályok, keverők, stb.
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Partnereink

  

 



E-mail info@szele-tech.hu  Web  www.szele-tech.hu   Webshop www.apneumatika.hu

Elérhetőségeink

06-1-611-4641
Raktár

06-1-286-3000
06-1-401-0023

Iroda

9.00-17.00
Hétfő-Péntek

Nyitva tartás
06 20-959-1054

Mobil


