
Partnereink

Tanúsítványok

Vállalatunk megfelel a fémek ömlesztőhegesztésének teljes 
körű minőségirányítási követelményeinek.

Partnereink szakértelmére támaszkodva 

minden esetben minőségi megoldást kí-

nálunk ügyfeleinknek.

Forduljon hozzánk bizalommal.

Kapcsolat
Korszerűsíteni szeretné termelési folya-

matát borászatában vagy más ipari alkal-

mazásban?

+36702656798
info@dunasteeltech.com
www.dunasteeltech.hu

EN ISO 3834-2:2006

Eleget teszünk a nyomástartó berendezések és rendszerek 
biztonsági követelményeinek.

44/2016. (XI.28.) NGM

Tanúsítottak vagyunk a veszélyes folyadékok vagy olvadékok 
tároló-létesítmények gyártására, helyszíni technológiai szere-
lésére, javítására, ellenőrző vizsgálatára és tisztítására.

1/2016. (I. 5.) NGM
Megfelelünk az ömlesztőhegesztés feltételeinek, melynek ha-
tálya alá tartozik a hegesztett szerkezetek gyártása, szerelése, 
átalakítása és javítása.

8/2018. (VIII.17.) ITM



Duna Steel Tech
Partnereink

Személyre szabott borászati illetve sa-

válló rozsdamentes acél, szénacél és 

alumínium tartályokat készítünk ipari fel-

használásra, a hozzájuk tartozó techno-

lógiai csőhálózatokkal, kezelőjárdákkal 

és a kiegészítő fémszerkezetekkel. Edé-

nyek gyártása mérettől, illetve tulajdon-

ságaitól függően telephelyünkön, vagy a 

telepítés helyszínén is kivitelezhető.

A DunaSteelTech tanúsítványokkal ren-

delkezik veszélyes folyadék és olvadék 

tároló tartályok, nyomástartó berende-

zések, valamint hegesztett szerkezetek 

gyártására.

Ön megálmodja, mi 
megépítjük tökéletes 
minőségben



Tartályok és rozsdamentes 
acélszerkezetek

Fehér- és vörösbor erjesztő és tároló tartályok

Élelmiszeripari tartályok

Vegyipari tartályok

Törkölykihordó csiga

Választható funkciók

Az Ön egyedi igényei alapján gyártott tartályok 

A 10 és 1500 hektoliter közötti edényeket telephelyünkön, 
míg a nagyobb edényeket a telepítés helyszínén gyártjuk. Az 
egyedi tervezésű bortartályok számos kiegészítővel specifi-
kálhatók, így bármilyen különleges igényt kielégítenek.

Mind a fehér-, mind a vörösborok erjesztéséhez 10 hektoliter feletti rozsda-
mentes acéltartályokat biztosítunk, amelyeket egyedi méretre tervezünk és 
úgy alakítunk ki, hogy a legmagasabb borminőséget érjék el és tartsák fenn.

Tejtermékek vagy gyümölcskoncentrátumok, pépek vagy pürék? Silók, 
sózó kádak, keverőedények, CIP és steril tartályok? Komplett tartályrend-
szereket kínálunk, amelyek megfelelnek az élelmiszeripar legmagasabb 
higiéniai követelményeinek.

Fűtési vagy hűtési igények, alacsony vagy magas üzemi nyomás, szige-
telt vagy nem szigetelt tárolási követelmények - vegyszertartályaink ideá-
lisak a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz.

Saját fejlesztésű törkölykihordó csigánk célja, hogy a préselést követően 
segítse a törköly egyszerű és biztonságos eltávolítását.

Légzáró úszófedél

Duplafalú kialakítás Automatizált vezérlés Áramlás elnyomó impeller

Fűtési és hűtési rendszer Nagy nyomásállóság



Technológiai csőszerelés

Kezelőjárdák és lépcsők borászatokban

Hűtési rendszerek

Nyomás alatt lévő rendszerek

Műszaki adatok

Komplex technológiai csőrendszerek, akár nyomástűrő ki-
vitelben.

Vállaljuk kis- és nagynyomású rendszerek építését (hegesztett, 
menetes és egyéb kötések), valamint csőszakaszok cseréjét, 
karbantartását, átalakítását, fejlesztését és meglévő hálózatok 
bontását egyaránt. 

A DunaSteelTech minősített saválló, rozsdamentes acél, szé-
nacél és műanyag csőrendszerek hegesztésére.

Az egyedi kivitelezésű kezelőjárdák tökéletes kiegészítői a 
bortartályoknak, biztonságos és könnyű hozzáférést bizto-
sítanak a kezelők számára. Minden általunk gyártott egyedi 
építésű létesítmény megfelel a vonatkozó előírásoknak és 
irányelveknek. 

Csőrendszerek borászati üzemek hűtőtartályaihoz, technológiai csőveze-
tékek telepítése az élelmiszeriparban, valamint tisztaterek hűtőrendsze-
reihez és párátlanító berendezéseihez.

Nagynyomású csőrendszerek telepítése speciális ipari technológiákra 
szabva, beleértve a csővezetékes szállítást is. A rendszerek mérgező, 
vagy nagy nyomáson robbanásveszélyes anyagok szállítására szolgál-
nak, amelyek ezáltal fokozott kockázatot jelentenek.

Rozsdamentes acél 
zártszerelvény

Bordázott alumíniumlemez
 burkolat

Hasznos szélesség 800 mm
Boka lemezelés 80 mm
Zártszelvény korlát 1000 mm


