
A  T I S Z T A  L E V E G Ő É R T

TISZTA LEVEGŐ
A MEZŐGAZDASÁGBAN ÉS A MALOMIPARBAN



Jól ismerjük a mezőgazdaságot és a 
malomipart, ahogy viszonteladóink is
Amikor 50 évvel ezelőtt megalapították a 
JKF-t, kezdetben mezőgazdasági és malom-
ipari ügyefeleink voltak.

Mind a mai napig meghatározó szegmens a 
mezőgazdaság és a malomipar, amely 
számára a porszűrés minőségi 
berendezéseit kínáljuk,  ide értve a 
filtereket, ciklonokat, cellás adago-lókat, 
rozsdamentes csövezési elemeket, 
ventilátorokat, speciális alkatrészeket és 
tartozékokat.

Ismerjük az ipar alapvető szükségleteit és 
követelményeit, valamint a jogszabályi 
előírásokat, melyek az általunk gyártott 
berendezésekre vonatkoznak.

Számunkra mindegy, hogy mezőgazdasági, 
malomipari, illetve siló telepi berendezésről 
van-e szó, vagy pedig az ipar legnagyobb 
cégei számára szóló megoldásról.

Ugyanez a tapasztalat jellemző a 
szakemberekből álló kereskedői 
hálózatunkra is,  akik egyéni és ügyfélre 
szabott légtechnikai megoldásokat 
kínálnak, ezáltal biztosítva a tiszta levegőt, 
amely egyaránt hasznára válik a dolgozók-
nak, a környezetnek és a gépek termelés 
közbeni biztonságának és megbízhatósá-
gának. 

Kiváló termékminőség, 
rövid szállítási határidő, megfi-
zethető ár - mi mást kívánhat-
nánk még egy beszállítótól...

Keith Weavin, 
ügyvezető igazgató, 
Truduct Products Ltd.



A por rossz hatással van a munkakörnyezetre és 
megnehezíti a tisztán tartást
- A tiszta levegő növeli a hatékonyságot
A mezőgazdaság és a malomipar különböző 
terményeket dolgoz fel,  pl. gabona, 
vetőmag, rizs, cukor vagy kávé, a folyamat 
közben nagy mennyiségű, különböző 
szemcseméretű por képződik.

A legkisebb szemcsék körben mozognak a 
helyiség atmoszférájában. Ez kiszárítja és 
irritálja a dolgozók nyálkahártyáját, szemét, 
bőrét és légszőszerveit. Ugyanakkor a por 
megnehezíti a napi takarítási és karbantartási 
munkálatokat is.

Ezek a tényezők a munkakörnyezet kárára 
vannak, és rossz közérzetet okoznak a dol-
gozók számára, amely megnövekedett meg-
betegedésekhez, hiányzáshoz, ezáltal csök-
kenő hatékonysághoz vezet.

Együttműködve viszonteladói 
partnereinkkel, hatékony és ügyfélre szabott 
légtechnikai rendszereket kínálunk, amelyek 
célja, hogy megfeleljenek a mezőgazdasági és 
malomipari kihívásoknak és a sajátos 
követelményeknek, ideértve a tisztán tartási 
követelményeket. Ezért minden JKF 
alkatrészt úgy terveztek, hogy könnyű legyen 
takarítani.
A jó munkakörnyezet, a fenntarthatóság, a 
fejlett termékek, a könnyű tisztíthatóság és 
karbantartás  pozitív hatással van a cég 
jövedelmezőségére.



Minimálisra csökkenti a 
robbanásveszélyt és a termelés állásidejét
A robbanásvédelem területén hosszú ideje 
piacvezető a JKF. A munkakörnyezetre 
vonatkozó ATEX irányelvek európai 
uniós szabályozásának bevezetése még 
inkább előtérbe helyezte ezt a biztonsági 
kérdést.

Az ATEX a francia “ATmos-phère 
EXplosif” rövidítése, amely azokra az 
eszközökre és rendszerekre vonatkozik, 
amelyek robbanásveszélyes (por vagy gáz) 
környezetben használatosak.
Az ATEX irányelvek különösen átfogóak a 
mezőgazdaságot és a malomipart tekintve,

ahol a por ugyanúgy jelen van, mint a 
gyúlékony gáz. Itt a megfelelő porelszívó 
rendszer alapvető szerepet játszik. Az 
alacsony por koncentráció a termelési 
folyamatban sokkal megbízhatóbb 
működést biztosít a gépek számára, és 
csökkenti az állásidőt, aminek gazdasági  
jelentősége van.



Termékek széles választéka
– amely a lényegre koncentrál
A JKF a légtechnikai rendszerek 
tartozékainak széles választékát kínálja, töb-
bek között filtereket, filterzsákokat, rozsda-
mentes csövezési elemeket, ciklonokat, 
cellás adagolókat, standard csövezési 
elemeket, ventilátorokat, speciális 
termékekeket és egyéb kiegészítőket.
A termékeket gondosan választjuk ki, hogy 
kielégítsék ügyfeleink igényeit és műszaki 
követelményeit.

Olyan áron kínáljuk megoldásainkat, amely 
igazodik partnereink költségvetéséhez. 
Mindegyik termékünkre jellemző, hogy a 
középpontba helyezi a biztonságot, a 
környzetet, a zajkibocsátást, a megjelenést, 
a teljesítményt, a költségek és az energia-
fogyasztás csökkentését. Az alkatrészeket a 
megtérülési időt szem előtt tartva terveztük 
meg, ezáltal pozitív hatással vannak a cég 
jövedelmezőségére.

Továbbá minden terméket úgy alakítottunk 
ki, hogy nemcsak JKF rendszerbe építhetőek 
be, hanem más gyártmányokhoz is.l
Mivel a JKF több különböző ISO tanúsít-
vánnyal is rendelkezik, ezért a folyamatok és 
termékek többségéhez tudunk dokumen-
tációt biztosítani.
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JKF Industri A/S
Rørsangervej 5, Als
9560 Hadsund
Denmark
Tel: +45 98581211
Fax: +45 98581177
info@jkf.dk
www.jkf.dk 

CHH Műszaki KFT
9027 Győr 
Körtefa u. 4., Ipari Park 
Magyarország
Tel/fax: +36 96 527 357  
info@chh.hu 
www.chh.hu 
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