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CÉGÜNKRŐL

Minőség

Megrendelő egyedi 
igényei szerint

Új, helyettesítő 
termékek tervezése

Felelősségvezérelt 
tervezés, gyártás

Több évtizedes szakmai 
tapasztalat

 Mint Közép-Kelet-Európa egyik vezető 
légtechnikai berendezéseket tervező és gyártó 
cége, immár 100 éves múlttal, tapasztalattal,
felkészültünk rá, hogy ügyfeleink egyedi 
légtechnikai igényeire megfelelő professzionális
és gyors megoldást találjunk.

 Magas színvonalú, egyedi igényekre szabott 
légtechnikai berendezéseket gyártunk és 
telepítünk, főként intézményi és ipari 
létesítményekbe.

 Szakképzett mérnök kollégák segítségével 
folyamatos támogatást nyújtunk a légtechnikai 
megoldások területén, hogy az általunk 
kivitelezett berendezések folyamatos és 
hatékony működést érjenek el.

Szellőző 
Művek

Kft.



Hazai és nemzetközi 
projectek

Műszaki 
tervdokumentáció 

30.000 darab 
ventilátorról és 

járókerékről

10 alkalmazott, 1 
gyakornok

Szakmai támogatás, 
szakértő 

alvállalkozók

Tapasztalt mérnökök Tapasztalt mérnökök 
és üzemi 

szakemberek -
Szakértelem

Fiatal, kezdő 
mérnökök –

Modern tervezési 
technológiával

NAPJAINKBAN
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 Versenyképes árak

 Folyamatos beszámoló a 
projektekről

 Minőségi tanúsítványok

 Garancia

Tervezés

Szerelés

Karbantartás
Gyártás

SZOLGÁLTATÁSAINK

Szellőző 
Művek

Kft.



Garantált minőség,       Garantált minőség,       
hosszú távú 
karbantartás

Egyedi igényekre 
szabott kivitelezés

Folyamatos  
együttműködés 

megrendelőinkkel

Tanácsadás a 
meglévő 

légtechnikai 
rendszerek 

fejlesztésére

ELŐNYÖK PARTNEREINK SZÁMÁRA
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 Szoros, napi szintű együttműködés a tervező iroda mérnökei és a
gyártó üzem szakemberei között

 Együttműkődés, innováció és fejlesztés 
a Budapesti Műszaki Egyetemmel

Felmérés, 
Kutatás

Javaslatok, 
megoldások 
kidolgozása

Műszaki terv-
dokumentáció 

elkészítése
Gyártás Minőség-

ellenőrzés

Helyszíni 
telepítés, 

karbantartás

MUNKAFOLYAMATAINK
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Ventilátorok
Ciklonok,

Szűrők

Zaj-
csillapítók

Hegesztett
szerkezetek

TERMÉKEINK
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Axiál- és radiál ventilátorok gyártása,

átm. 250-3000 mm-es méretskálán:

 Nagy és közepes nyomású radiál 
ventilátorok, előre- vagy hátrahajló 
lapátozással

 Axiál ventilátorok, fali- vagy 
csővezetékbe építhető kivitelben

 Reverzálható és félaxiál ventilátorok

Típusok egyedi alkalmazás szerint:

 Egyoldalt szívó radiál ventilátorok 

 Kétoldalt szívó radiál ventilátorok  

 Tetőszellőző ventilátorok 

Meghajtás módja szerint:

 Közvetlenhajtású: a járókerék közvetlenül 
a motor tengelyre illesztett

 Tengelykapcsolós hajtású: rugalmas 
betétes tengelykapcsolóval szerelt

 Szíjhajtású: ékszíj, vagy laposszíjhajtás

A ventilátor tengely csapágyazása szerint: 

 Zsírkenésű gördülő csapágyazás 

 Olajkenésű gördülő csapágyazás 

Nagy hőfokú közeg szállítása esetén a hűtés 
módja szerint: 

 Víz- vagy léghűtőtárcsás tengely hűtés 

 Vízhűtéses csőtengely 

GYÁRTMÁNYOK-VENTILÁTOROK
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MD típusú tengelykapcsolós radiál ventilátor      LDH típusú közvetlenhajtású radiál ventilátor

GYÁRTMÁNYAINK

PRCK típusú tengelykapcsolós radiál ventilátor



Klivent típusú radiál ventilátor      LDk-125 típusú radiál ventilátor Md-45 típ. radiál ventilátor

MDSk-56 típusú közvetlenhajtású radiál ventilátor Erőművi kétoldalt szívó radiál ventilátor

Szellőző 
Művek
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Axiális csőventilátorok Axiális járókerék állítható lapátozással

Favent típ. axiál ventilátor Falax típ. axiál ventilátor AVMCS típusú axiál ventilátor

Szellőző 
Művek

Kft.



 Korrózióálló kivitelű radiál és axiál ventilátorok 

 Hűtőegységekbe épített radiál és axiál ventilátorok, szállítandó közeg hőmérséklete -60 °C-ig

 Festőüzemi elszívó ventilátorok

 Nagykonyhai elszívó ventilátorok 

 Komposzttechnológiákhoz elszívó és befúvó ventilátorok

 Füstgáz és melegüzemi ventilátorok,  +120 °C-tól +1100 °C-ig tartós üzemi hőmérsékletig

 Kopásálló kivitelű radiál ventilátorok

 Transzport anyagszállító ventilátorok ékszíj és közvetlenhajtással 

 Bánya főszellőző, parciális szellőző ventilátorok

 Mobil kivitelű ventilátorok

 Tetőszellőző ventilátorok 

 ATEX minősítésű mechanikai szikraképződéstől védett kivitelű un. robbanóképes közeg 
szállítására alkalmas radiál ventilátorok

 Élelmiszeripari követelményeknek megfelelő ventilátorok

 Gáztömör kivitelű ventilátor speciális technológiákhoz

 Saválló kivitelű ventilátorok

VENTILÁTOROK A MEGRENDELŐ EGYEDI IGÉNYEI SZERINT
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Porleválasztók, gázmosók:
 Száraz üzemű porleválasztók:

 Porleválasztó ciklonok, 
multiciklon telepek

 Tömlős, zsákos szűrő 
berendezések, sűrített 
levegős automata zsáktisztító 
rendszerrel

 Nedves üzemű porleválasztók:
 Centrifugális mosók

Zajcsökkentő betétek:
 SILKA zajcsökkentő betétek: 

 SILKA-U hangelnyelő betétek 
 SILKA-UE négyszög keresztmetszetű 

hangtompítók
 SILKA-UEK fokozott hangcsillapítású,  

négyszög keresztmetszetű 
hangtompítók

 SILKA-UH kör keresztmetszetű, 
hengeres hangtompítók

 SILKA - UT, - UL, - US, -AE 
tetőventilátor hangtompítók 

 Egyedi zajcsillapító szerkezetek: 
 SILKA-UF függesztett elem 
 SILKA-UP paraván 
 SILKA-UZ fülke

TOVÁBBI GYÁRTMÁNYAINK
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REFERENCIÁK

 Nyomásfokozó ventilátorok és fúvók

 Téglaipari szárító ventilátorok

 Cementipari porszállítás, porleválasztás

 Vegyifülke elszívó ventilátorok

 Galvánüzemi gumibevonatos elszívó ventilátorok

 Csiszolatpor és forgács elszívások és leválasztások

 Hőkezelő kamrák belső levegő keringetése

 Bánya főszellőző ventilátorok

 Atomerőművi ventilátorok, hőcserélő kör 

 Olajköd és olajpára elszívó és leválasztó berendezések

 Papíripari elszívás és anyagszállítás papírtépő ventilátorok

 Plazma és láng vágó technológiák füst és gázelszívása, leválasztása

 Erőművi égéslevegő, recirkulációs és füstgáz elszívó ventilátorok

 Metro szellőző ventilátorok

 Mosó technológiák utáni leszárító ventilátorok és rendszerek

 Hulladékkezelő és hulladékégető technológiák szellőző, elszívó ventilátorai 

 Hegesztő munkahelyi elszívások
Szellőző 
Művek

Kft.



Forgástestek 
dinamikus

kiegyensúlyozása

Karbantartás

Gépfelújítás,
újragyártás

Helyszíni 
felmérés

Tervezés és 
gyártás

SZOLGÁLTATÁSAINK

Szellőző 
Művek

Kft.



 Cégünk minőségirányítási rendszere megfelel az EN ISO 
9001:2015 szabvány követelményeinek, hitelesítve a 
TÜVRheinland és az EMT Zrt által. 

 Üzemünk hegesztés minőségirányítási rendszere és a 
minősített hegesztőink is, az EWF/IIW tanúsítás alapján 
megfelelnek az EN ISO 3834-3 szabvány 
követelményeinek. 

 Cégünk ventilátorai tanúsítottak robbanásveszélyes 
környezetben való működésre és robbanásveszélyes 
gázok szállítására, megfelelnek az ATEX II2G Zone 1-es
szabvány követelményeinek.

 Több évtizedes együttműködésünk alapján a Magyar 
Atomerőmű (MVM Paksi Atomerőmű) minősített 
beszállítója vagyunk. A tanúsításunk kiterjed: 

ABOS 3-as szintű földrengésálló szellőzőrendszerek

javítására, karbantartására és gyártására is. 

TANÚSÍTVÁNYAINK
Szellőző 
Művek
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 Főtáv Zrt.  

 Pick Szeged Zrt.

 MOL Nyrt.

 MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

 Veolia Energia Zrt.

FŐBB PARTNEREINK



ÁLLÁSLEHETŐSÉG GYAKORNOKOKNAK

Szellőző 
Művek

Kft.

Mit várunk tőled?
• Utolsó évedet teljesíted a BSC vagy MSC gépészmérnöki képzésen
• Jártas vagy a 3D-s tervező programok (Inventor) használatában
• Nem riadsz vissza helyszíni felméréseken való részvételtől
• Nem okoz nehézségét a Microsoft Office (Word,Excel) programok 

használata
Amit kínálunk:
• MISZ Iskolaszövetség által foglalkoztatunk
• Irodánk közel található a Budapesti Műszaki Egyetemhez 
• Több évtizedes tapasztalattal rendelkező senior kollégák
• Szakmai tapasztalatod bővítésének lehetőségét
• Változatos munkák
• Rugalmas időbeosztás, min. heti 2 nap vállalásával
• Gyakorlatban is megismerkedhetsz az árajánlat készítés, műszaki 

tervdokumentáció készítés szépségeivel
• Megismerheted a légtechnikai berendezések gyártásának 

folyamatait, az anyagbeszerzéstől az összeállításon át
• Az üzem az irodától csak pár méterre található, így láthatód terveid 

megvalósulását  



ÁLLÁSLEHETŐSÉG TERVEZŐ MÉRNÖKÖKNEK

Szellőző 
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Mit várunk tőled?
• Végeztél a BSC vagy MSC gépészmérnöki képzésen

preferálva áramlástan vagy géptervező szakirányon
• Jártas vagy a 3D-s tervező programok (Inventor) használatában
• Nem okoz nehézségét a Microsoft Office (Word,Excel) 

programok használata
• Nem riadsz vissza helyszíni felméréseken való részvételtől
• Érdekel a forgórészek szilárdsági számítása; a hajtás elemek 

kiválasztása, méretezése; komplett légtechnikai gépek és 
rendszerek tervezése? 

Amit kínálunk:
• Piacképes alapbérezés, személygépjármű felmérésekhez
• Több évtizedes tapasztalattal rendelkező senior kollégák
• Szakmai kihívások, tapasztalat szerzés
• Gyakorlatban is megismerkedhetsz az árajánlat készítés, műszaki 

tervdokumentáció készítés szépségeivel
• Megismerheted a légtechnikai berendezések tervezésének és 

gyártásának folyamatait



ÁLLÁSLEHETŐSÉG MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ

Szellőző 
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Mit várunk tőled?
• Végeztél a BSC vagy MSC gépészmérnöki képzésen

preferálva áramlástan vagy géptervező szakirányon
• Jártas vagy a 3D-s tervező programok (Inventor) használatában
• Nem okoz nehézségét a Microsoft Office (Word,Excel) 

programok használata
• Nem riadsz vissza helyszíni felméréseken való részvételtől
• Érdekel az árajánlatok világa? 

Tervező kollégáink segítenek a műszaki előzetes tervek
kidolgozásban számodra, de a versenyképes ár számítása
a Te feladatod! 

Amit kínálunk:
• Piacképes alapbérezés, személygépjármű felmérésekhez
• Több évtizedes tapasztalattal rendelkező senior kollégák
• Szakmai kihívások, tapasztalat szerzés
• Gyakorlatban is megismerkedhetsz 

az árajánlat készítés kihívásaival



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÜKET!
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Művek

Kft.


