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Tárgy: Ajánlat GRAFIT készülékek eladására és felújítására     

 
 
               Tisztelt  Uraim ! 
 

Ha korróziós problémája van,  
ha intenzív hőcserét kíván,  
ha abszorbciós problémája támadt,  
ha füstgázra és egyéb gázra, gázmosót keres, 
ha központi elszívást, takarítási porszívót létesítene, 
ha töltelékes abszorbert akar létesíteni, 
vagy 
grafit készüléket üzemeltet és javítást, felújítást, átalakítást végeztetne, 

 
akkor olvassa tovább e levelet! 

 
       Minden sósavas és egyéb korrózív, savas technológiához ajánljuk az időálló és 
megbízható grafit készülékek használatát, melyek gyors szállítására, cseredarabos felújítás 
megvalósítására tisztelettel közlöm a nálunk raktáron levő felújított és repasszált KOROBON 

és grafit készülékek jellemzőit: 
 
Hőcserélők,  film-abszorberek, kondenzátorok, / Raktáron lévő készülékek / 

 

 Típus         DB                    

    R F            
            K    60/20 - 2  - 1    
 
 KA 60/20 - 4  - 1               
 
 K    60/20 - 4  - 2    
 

CTST Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
 

 
     www:ctst.t-online.hu 

 
 

3521 Miskolc, Barát u. 12. 

Telephely: 3792 Sajóbábony, Gyártelep  
Tel: (46) 525 265, Fax: (46) 525 266     

e-mail: ctst@t-online.hu 

 
 



                                                                                                                                                                       
2 

          
 
 Típus         DB                

    R F            
 
            K 60/20 - 6,3  - 2               
        
 K 40/20 - 10  - 1    
 
 K 20/20 -12,5            - 1                     
 
 K 60/20 - 12,5   1                   
 
 K 60/20b – 12,5  1                   
 
 K 40/20 – 16   1     
 
            K 60/20 – 16   1             
 
            K 30/20 – 25   1                                           
 
            KFA – 15               
 
   Csőköteges készülékek szénacél köpennyel        
 
 ZI. 400 – 1 A 1 – 10  - 2                        

 ZI. 600 -  2 A 1 - 20     -        1                                                                         

 ZI. 600 -  1 A 1 – 6,3  - 1                         

            ZI 800 -    2B1 -   80  -          1              

Gázmosók, töltelékes kolonnák 

Φ 300 x 3000   

Φ 400 x 4500  

Φ 630 x 6000 

Φ 800 x 6500  

Töltelék anyag nélkül.   Érvényes: 2017 03 31. 

- 300, 400, 630 és 800 mm–es kolonnák hőcserélőkkel és csatlakozó elemekkel; igény 
szerinti felépítésben és magasságban – megkeresésük szerinti kivitelben 

- Folyadék és gázelosztó tálcák igény szerinti méretben és kivitelben. 
   
 Szállítási határidő: megrendeléstől számított 1 - 3 hét. 
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 Garancia: Az általunk végzett munkára és forgalmazott termékre, egy év. 
 Az N anyagú készülékeink  sósavas közegben  130  C0 - ig, míg az A anyagjelű 
/*-al jelölt / készülékeink  sósavas - lúgos  közegekben  100 C0 - ig, 
korróziómentesen    használhatók. 

 
Kívánságra egyéb, a korábbi gyártó jogutódja által már nem forgalmazott készülék 

méretet is elő tudunk állítani és rövid szállítási idővel rendelkezésükre bocsátani.        
/ Pl: 3, 4, 5,  6.3, 8, 10, 11, 14, 16  m2 javított hőcserélő felületekben. /  
Továbbra is foglalkozunk  KOROBON, DIABON, GRAFILOR és egyéb 
impregnált grafit készülékek javításával, felújításával és régebbi évjáratú 
készülékek újra impregnálásával. / Ezek átfutási ideje átlagosan 3 – 4 hét. 

 
 Tájékoztatjuk arról is, hogy cégünk vállal és végez grafit burkolásokat acél és beton 
 tartályok és készülékek belső felületein 10 - 65 mm vastagságban. 
 

K, KA, KS, KF sorozatjelű KOROBON és GHB Neumann és SIGRI készülékek 
felújítását, javítását a következő rendszerek szerint végezzük: 
 

1. Az üzemünkbe leszállított berendezéseket - próbasorunkon - díjmentesen 
bevizsgáljuk. 

2. Gyári szám szerinti bontásban Nyomáspróba Jegyzőkönyvet és annak 2. 
oldalán tételes Javítási költségösszesítőt adunk a készülék felújítására.  

3. A Megrendelő döntése alapján  
- ütemezzük a javítás idejét, 
- minden típusából egy db-ot megjavítunk, melyet megfelelően és 

díjmentesen raktározunk, 
- a Megrendelő a lehívási/elszállítási időpontot egy héttel előtte közli, és a 

felújított, frissen megnyomatott készüléket elszállítja. 
- promt igény esetén cserekészüléket adunk. 
- Csere készülék esetén a beszállított és bevizsgált készülékjavítási összárát 

számítjuk fel, sürgősségi pótlék nélkül. 
                   

A felújított készülékekről Végnyomáspróba Jegyzőkönyvet és Karbantartási – 

Megfelelőségi Tanúsítványt adunk megbízható javítási minőségünk bizonylataként. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy adott célfeladatokra kivitelezünk saját, vagy külső 

tervek alapján egyedi kolonnákat, desztilláló oszlopokat, porlasztásos hűtőciklonokat és 

gázmosókat, korrózióálló anyagokból: grafitból vagy grafittal bélelt kivitelben, üvegből 
vagy egyéb kívánt anyagból. 
 

Vállalkozunk továbbá  grafit, üveg, műanyag készülékek és vegyipari csőrendszerek 
telepítésére, szerelésére, ; ipari központi porelszívó és takarító egységek felméréstől a 
betanításig történő komplex kivitelezésére valamint rozsdamentes élelmiszeripari 
berendezések részbeni gyártására és telepítésére. 
 
  
    Tiszteletteljes üdvözlettel: 
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                                                                                                                  Mobil: 06 30 30 31 774   
Ízelítő munkáinkból, kommentár nélkül 
 

    
 
 Kamrás, block és film készülékek      Elszívó fejek  
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CEPIC, DIABON  block, csőköteges és lap készülékek 
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Csőköteges SIGRI készülékek , abszorberek, hőcserélők, kondenzátorok 
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Kolonnák 
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SIGRI Hőcserélő 80 m2 felújítás  
 
 
 


