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KISKUN MERIDIÁN SAVÁLLÓ HORDÓ 
 
A Kiskun Meridián Zrt. egy több, mint 40 éves múltra visszatekintő precíziós gépgyártó vállalkozás. Fő profilunk a 
gyógyszeripar részére történő egyedi megoldások szállítása, a gyógyszergyártás fejlődésével megjelenő egyedi 
igényeknek precíziós kiszolgálása Célunk, hogy segítsünk ügyfeleinket üzleti teljesítményük optimalizálásában. 
Küldetésünk, hogy vezető pozíciót foglaljunk el működési területünkön minőségi elkötelezettségünk, innovációnk, és 
üzletfeleinknek nyújtott értékmegőrzés által. 
 
Vállalatunk tevékenysége az egyedi igényeknek megfelelő speciális, rozsdamentes acélból készült 
– nyomástartók 
– szűrők 
– homogenizáló keverők 
– többcélú, multifunkciós berendezések 
– por és granulátum feldolgozó gépek 
– őrlők, szitálók 
– fermentálók 
– speciális tárolók 
gyártása gyógyszer, kozmetikai, élelmiszer és vegyipari vállalatok számára. 
 
Termékeinket összeszerelt állapotban és – megrendelői kívánságára – vezérléssel, egyedi műszaki és villamossági 
megoldások megvalósításával helyszíni bekötéssel adjuk át a használatra. A berendezések színvonalát, alkalmasságát 
egy jól képzett és tapasztalt, a minőség iránt elkötelezett mérnöki csapat szavatolja. 
 
Gyártmányainkkal, azon leendő partnereink figyelmét szeretnénk felhívni, akiknek szükségük van egyedi 
megoldásokra, így a testre szabott rendszerek támogatásával magasabb szinten tudják üzletvitelükbe integrálni a 
Kiskun Meridian által gyártott termékeket. 
 
Jelen esetben egy sorozatgyártott termékünket ajánljuk figyelmükbe a saválló anyagminőségben készült hordó, 
levehető fedéllel, békazáras szorítóbilinccsel, tömítéssel. 
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A hordók egymásra rakhatóak, vízzáró hegesztéssel. A hegesztési varratok felülete csiszolt. Felületi érdesség 
termékkel érintkező alkatrészeknél Ra≤0,6 µm, termékkel nem érintkező alkatrészeknél Ra≤1,2 µm. A tömítés 
FDA bizonylattal ellátott. Lemezvastagság 1,2 mm. 

 
 
Anyagminőség: 1.4301, 1.4404, 1.4571, Hastelloy 
 
 

Térfogat 
- liter -  

D - Átmérő 
 - mm -  

H - Magasság 
- mm - 

Tömeg 
 - kg -  

200 560 885 21 
150 560 670 16 
100 560 455 12 
100 450 665 9 
50 450 345 7 
30 315 425 6 
20 315 280 5 
10 250 280 3 
5 250 145 2 
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Opcionális tételek: 

- a fedélen elhelyezett különböző csonk (TriClamp, Camlock) 
- fülek (fixen hegesztett vagy billenős) 
- feliratozási lehetőség 

 
 

Kiegészítő egységek: 
 

 

- áttöltő kúp 
• a kúp hossza és kúpszöge 

szabadon specifikálható 
• igény szerinti 

elzárószerelvénnyel 
 
 
 

- hordó megfogó pánt 
• különböző típusú 

homogenizálóval/forgatóval 
kompatibilis 

 
 
 
 
 
 
 

- szállító kocsi 
• forgóvillás és/vagy fix 

kerekekkel 
• nyommentes gumírozással 
• poliuretán tömör kerékkel 

 
Érdeklődés esetén kérem, vegyék fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal:  
 
H-6100 Kiskunfélegyháza,  
Kecskeméti út 173., Postafiók: 52. 
Janó László vezérigazgató 
Telefon:  +36 76 560 427 
E-mail: sales@kiskunmeridian.hu 
web: www.kiskunmeridian.hu 
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