
Szakértelem és tapasztalat

Szűréstechnikai megoldások az Önök igényei szerint



Az IMEX Filtertechnika Kft. számára már a 
kezdetektől fogva magától értetődő, hogy 
ügyfeleit kizárólag neves európai, amerikai és 
ázsiai gyártók szűrési technológiájával és 
minőségi termékeivel lássa el.

Partnereink világszerte ismert szűrőgyártók. Ez 
teszi lehetővé számunkra, hogy munkatársaink 
tudását számos szakértő tapasztalatával 
ötvözzük és mindig tisztában legyünk a legújabb 
fejlesztések eredményeivel.

Soproni központunkban sok ezer tételt tartunk 
nyilván. Modern logisztikai rendszerünk minden 
raktáron lévő termék 24 órán belüli kiszállítását 
teszi lehetővé.

Az IMEX Filtertechnika Kft. vállalati filozófiájának 
alapja a magas szintű szerviz és szolgáltatás.

Célunk, hogy minden minőségi szűréstechnikai 
terméket egy kézből tudjunk megajánlani és 
ezzel párhuzamosan külső munkatársaink a 
szükséges műszaki támogatást ügyfeleink 
számára megadhassák.

A magunkkal szemben megfogalmazott alapvető 
elvárás, hogy mindig megtaláljuk az optimális 
megoldást mind a környezet, mind a gépek 
megóvásában. 

Soproni központunk 1991 óta szolgál az osztrák-magyar
vegyesvállalat székhelyéül. Az IMEX Filtertechnika Kft.
kereskedőcégként jött létre, de az évek során egy
szakirányú mérnöki tevékenységgel kiegészülő műszaki
szolgáltató vállalattá fejlődött. Mára több mint 45
szakértő munkatárs nyújt támogatást és ad tanácsot
üzletfelei részére műszaki és környezetvédelmi
problémáik megoldásában vagy működési költségeik
csökkentésében.
1991  Az IMEX Filtertechnika Kft. megalapítása. Célja 

minőségi nyugat-európai és amerikai 
motorszűrők forgalmazása a magyar ipar, 
mezőgazdaság és közlekedés számára.

1992  A szlovén testvérvállalat megalapítása.
1993  A cég Donaldson kereskedővé válik.
1998  Elkezdődik a Donaldson Torit termékek 

forgalmazása és ezzel párhuzamosan kiépül a 
mérnöki tevékenységgel kiegészülő ipari por- és 
olajködleválasztással foglalkozó üzletág.

2001  A kompresszorok és sűrített levegős rendszerek 
értékesítésére, szervizelésére és karbantartására 
létrejövő testvércég, az IMEX Szerviztechnika Kft. 
megalapítása. A CompAir kompresszor-képviselet 
indulása.

2008  A folyamat- és hidraulikaszűréssel foglalkozó 
üzletág felépítése, kizárólagos PALL-képviselet 
indulása Magyarországon és Szlovéniában. 
Megállapodás a JACOB céggel csőrendszerek 
forgalmazására.

2014  A JACK Filter, a Mikropor és a FabricAir cégek 
termékeinek kereskedelme, ezzel párhuzamosan 
a légtechnikai üzletág létrehozása.

2017  Az ISO 9001 tanúsítvány megszerzése.
2019  Az IMEX Filtertechnik GmbH megalapítása 

Ausztriában a W.A.S. GmbH (Weiss Automations 
Systeme) átvételével, középpontban olajfinomítói 
és földgázipari alkalmazásokkal és ezen belül 
mérés- és biztonságtechnikával kiegészülve.

Minőség a világ
minden tájáról

Szakértelem és tapasztalat
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Legyen szó akár szállítmányozásról,
agrártechnikáról, építőipari gépekről vagy
anyagmozgatásról, az IMEX Filtertechnika Kft.
minden járműhöz a megfelelő szűrőt és
szűrőbetétet szállítja. A cég immár mintegy 30
év tapasztalattal rendelkezik a járműipari
szűréstechnika terén. Az IMEX Filtertechnika 
Kft. már kezdettől fogva a Donaldson hivatalos
márkakereskedője Magyarországon és széles 
kínálattal rendelkezik neves gyártók 
levegőszűrői, olajszűrői, üzemanyagszűrői, 
kabinszűrői, hidraulikaszűrői, tartály szellőző 
szűrői, visszafolyóági szűrői, szívóági szűrői, 
féklégszárítói, AdBlue szűrői, hajtóműszűrői és 
aktív szén szűrőiből, akár ügyfélspecifikus 
kivitelben is.

IMEX-szakértelem a motorszűrésben
• A legnevesebb európai gyártók partnere, úgy 

mint Donaldson, Mann & Hummel, Filtrec stb.
•  Komplett levegőszűrő, üzemanyagszűrő és 

hidraulikaszűrő rendszerek kis gyári 
beszállítói (OEM) és alkatrészpiaci 
(aftermarket) szolgáltatást nyújtó cégek 
számára

IMEX-szolgáltatás
• Ügyfélspecifikus adatbázis és online 

ügyfélportál a regisztrált ügyfelek számára
•  Minden gyakori szűrő és szűrőbetét gyors 

elérhetősége
•  Egyedi tanácsadás, know-how és 

beazonosítások 30 év piaci tapasztalata 
alapján
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Megóvni embert 
és gépet
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Az ipari termelési folyamatoknál az optimális
leválasztás az embert, a környezetet és a
gépeket is védi. A finom- és lebegő por
sokféle formában jelenhet meg a <10 μm és
<2,5 μm szilárd részecske 
mérettartományban. Emellett az ipari
gyártásban az olajköd is gyakori kihívást
jelent apró, a levegőben lebegő
részecskéivel.
A porok, ködök és gázok tulajdonságai
gyakran lényegesen különböznek a kiindulási
anyagéitól és néha gyúlékonyak vagy akár
erősen robbanásveszélyesek is.

IMEX-szakértelem az ipari porleválasztás 
és olajködszűrés területén
• Por- és olajködleválasztás
•  A levegő minőségének felügyelete és az 

elszívó- illetve szűrőrendszerek vezérlése
•  Csővezeték-rendszerek az elszíváshoz

IMEX-szolgáltatás
• Egyedi megoldás technológiai elszíváshoz, 

porleválasztáshoz, olajköd-leválasztáshoz 
és kulcsrakész rendszerek

•  Üzemek és gyártósorok 3D szkennelése
•  Elszívó rendszerek 3D tervezése
•  Tervezés, kivitelezés, telepítés és üzembe 

helyezés
•  Filter Monitoring System (távfelügyelet)
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Hosszú évek tapasztalata
és személyre szabott
megoldások
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A folyamatszűrés felhasználási területei
egyszerre egyediek, változatosak és lenyűgözők.
Az élelmiszeriparban és italgyártásban,
vegyiparban és olajiparban, a járműiparban, a
hajó- és repülőgépgyártásban egyaránt
alapvető, hogy a folyamatokat és termékeket
szűrési megoldásokkal védeni kell. Az IMEX 
Filtertechnika Kft. tapasztalt munkatársai ebben 
tudnak rugalmas és megbízható segítséget 
nyújtani.

IMEX-szakértelem a folyamatszűrésben
• IMEX szűrőházak standard és egyedi 

kivitelben
•  Neves szűrőgyártók komplett szűrői
•  Steril, mikro- és ultraszűrés
•  Víz és minden egyéb folyadék
•  Levegő és minden más gáz
•  Különleges alkalmazások a szitaszűrőktől a 

koaleszcer rendszerekig
•  Minden általános szűrőbetét az említett a 

szűrőközegekhez

IMEX-szolgáltatás
• • Tisztaságvizsgáló berendezések kalibrálása 

és szervizelése, maradvány 
szennyeződéselemzés a VDA 19 szerint

•  Bevizsgálás termékoptimalizáláshoz
•  Tisztaságvizsgáló berendezések a termékek 

tisztaságának meghatározásához
•  Bevizsgálás műszaki támogatással
•  Egyedi szűrőbetétek gyártása az ügyfél 

igényei szerint
•  OEM, Tier1 és Tier2 beszállítók támogatása
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Tiszta megoldások,
tiszta elemzések
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A hidraulikus rendszerekkel történő erőátvitel az
egyik legrégebben ismert fizikai törvényszerűségen
alapul. Az IMEX Filtertechnika minden lehetséges
hidraulikai alkalmazásban gondoskodik a 
hidraulikafolyadékok optimális szűréséről és magas
tisztasági fokáról. Ily módon hosszabb élettartam 
érhető el, rövidülhetnek az állásidők és egyben 
megvalósul a rendszer elemeinek hatékony védelme 
is.

IMEX-szakértelem a hidraulikában
• Neves gyártók, pl. a Pall, Filtrec, Donaldson, 

Filtration Group partnere
•  Olajszűrés közvetlenül vagy mellékáramú 

eljárásban
•  Olaj mechanikus tisztítása és víztelenítése
•  A használt olaj tisztasági osztályának 

meghatározása (olajpróbával vagy közvetlenül a 
rendszerben)

•  Szűrőbetétek, szűrőház és mellékáramkörű 
(bypass) szűrőrendszerek

IMEX-szolgáltatás
• Minden gyakori szűrő és szűrőbetét gyors 

elérhetősége
•  Egyedi tanácsadás, know-how és beazonosítások 

adatok 30 év piaci tapasztalata alapján
•  Olajtisztítás a mellékáramban mobil készülékekkel
•  Olaj víztelenítés
•  Olajok tisztasági osztályának meghatározása az 

ISO 4406, NAS és SAE szerint
•  Bérelhető készülékek mellékáramú (bypass) 

szűréshez, olaj víztelenítéséhez és kezeléséhez, 
valamint folyadékfelügyelethez

•  Egyedi szűrőbetétek gyártása az ügyfél igényei és 
az alkalmazás követelményeinek megfelelően

•  OEM, Tier1 és Tier2 beszállítók támogatása
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Nagy tisztaság, ahol
nagy erők hatnak
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Észrevétlenül és akaratlanul egy átlagos felnőtt
frisslevegő-igénye nyugalmi állapotban, illetve
könnyű fizikai vagy szellemi terhelés mellett
30-60 m3/h. Mindenhol, ahol az ember nem a
természetben tartózkodik, a levegőt megfelelően
kialakított előkészítő rendszerekkel meg kell
szűrni, le kell hűteni, fel kell melegíteni,
nedvesíteni vagy szárítani kell.
A közösségi terektől az ipari gyártóüzemeken
át a steril és tisztaterekig az IMEX Filtertechnika 
Kft. minden alkalmazási terület számára kínál 
megoldásokat.
Az IMEX Filtertechnika-csoport ezen a területen
világszerte vezető vállalatok tapasztalt
szakembereivel és partnereivel dolgozik együtt.

Az IMEX légtechnikai termékprogramja
• Durva- és finomszűrők
•  Abszolút vagy részecske szűrő (EPA = 

Efficient Particulate Air Filter; HEPA = High 
Efficiency Particulate Air Filter; ULPA = Ultra 
Low Penetration Air Filter)

•  Adszorpciós és koaleszcer szűrők
•  Magas hőmérsékletű szűrők
•  Légszűrők gázturbina alkalmazásokhoz
•  Szűrőkeretek és házak
•  Textil légcsatorna rendszerek

IMEX-szolgáltatás
• Komfort- és technológiai szellőztető 

rendszerek tervezése és kivitelezése
•  Tiszta- és steril helyiségek tervezése és 

kivitelezése
•  A levegőminőség mérése és tisztaterek 

validálása
•  Légtechnikai berendezések és 

légcsatornahálózatok tisztítása, 
karbantartása és fertőtlenítése
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A levegő,
mint életelixír
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A sűrített levegőnek szennyeződés-, olaj- és
vízmentesnek kell lennie. Ezek nagyon magas
elvárások a környezetből vett, gyakran
idegen anyagokkal szennyezett levegővel 
szemben. 
A szennyeződésrészecskéket, mint a port, 
kormot, vízgőzt, olajgőzöket, oldószergőzöket 
és sok egyéb, az iparban, a fűtés során és a 
közlekedésben keletkező anyagot a 
kompresszió a sokszorosára sűríti. Az IMEX 
Filtertechnika Kft. nagy tapasztalattal 
rendelkezik a sűrített levegő szűrésében és 
előkészítésében, valamint a keletkező 
kondenzátum kezelésében.

IMEX-szakértelem a sűrített levegős
megoldásokban
• Minden megoldás a sűrített levegő 

előkészítéséhez
•  Hűtveszárító
•  Adszorpciós szárító
•  Kompresszor- és komplett szűrők, illetve 

szűrőbetétek
•  DF-T szűrők
•  Kondenzátumkezelés

IMEX-szolgáltatás
• Egyedi megoldások a sűrített levegő 

előkészítéséhez
•  Minden ismert sűrített levegő előkészítő 

rendszer szervizelése és karbantartása az 
IMEX Szerviztechnika Kft-vel 
együttműködésben
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Nagy pontosság
magas 
követelményekhez



IMEX Filtertechnika Kft. | H 9400 Sopron | Tárczy-Hornoch Antal u. 8.
T: +36 99 312 633 | F: +36 99 322 633 | W: www.imex.filtertechnika.hu

IMEX Szerviztechnika Kft.
Szolnok | Magyarország

IMEX Filtertechnik GmbH
Marchtrenk | Ausztria

Prima Filtertehnika d.o.o.
Maribor és Medvode | Szlovénia

W.A.S. GmbH
Bécs | Ausztria

Filtertehnika d.o.o.


