
HENNLICH Ipartechnika Kft

• Osztrák-magyar gyártó és kereskedelmi 

társaság

• Több nemzetközi vállalat kizárólagos 

hazai képviselete

• Kecskeméti telephely és raktár



HENNLICH csoport



HENNLICH Ipartechnika Kft
Nemzetközi technika a magyar ipar szolgálatában

- Tömítés és műanyagipari 

alkatrészeket gyártó üzletág

- Gépelem és tömítéstechnika 

üzletág

- Mérés- és elektrotechnika 

üzletág

- Fúvókatechnika üzletág

- Szivattyú- és armatúratechnika 

üzletág

- Kenés- és karbantartás-

technika üzletág



Előnyök és szolgáltatások
Nemzetközi beszerzés, magyaror-

szági szolgáltatás és raktározás

Rugalmasság, flexibilitás és komp-

lex megoldások

Tervezés – Gyártás – Szállítás –

Beüzemelés – Karbantartás

„just-in-time” kiszolgálás, egyedi 

gyártás

Testreszabott műszaki megoldások

Szerelés, kivitelezés

Garanciavállalás



Tömítés és műanyagipari 

alkatrészeket gyártó üzletág

• Hidraulika, pneumatika 

tömítések gyártása 

Ø2500mm-ig

• Ø360mm-ig akár 24 

órán belül!

• Széles méret-, anyag-

és profilválaszték



Gépelem és tömítéstechnika 

üzletág
• Hidraulika tömítések

• O-gyűrűk, lehúzógyűrűk

• Spirál- és táblatömítések

• Szimmeringek, karimatömítések

• Rugók: nyomórugó raktárról, egyedi rugók gyártása

• Porvédő harmonikák, 

balgok, pályavédők 

tervezése, javítása, gyártása



Gépelem és tömítéstechnika 

üzletág

• Gumi-, fém- és textilkompenzátorok

• Rugalmas csőkötések

• Hidraulika, pneumatika tömlők

• Kitároló berendezések



Ipari mérés- és elektrotechnika 

üzletág

• Áramlás-, nyomás- és hőmérséklet mérők

• Szint-, nedvesség és differenciál-nyomás 
mérése

• Bemerülőfűtések, síkfűtés

• Tartályfűtés

• Ipari gázégők folyadékok fűtésére

• Ipari légbefúvók



Ipari mérés- és elektrotechnika 

üzletág

• Kémlelő armatúrák, üvegek, bevilágító-

lámpák

• Ipari hűtőberendezések, hőcserélő 
rendszerek

• Semlegesítő rudak, ionizáló és 
antisztatizáló rudak



Fúvókatechnika üzletág

• Ipari fúvókák széles alkalmazási területekre: 

mosás, felületkezelés, szárítás, öblítés, 

porlasztás

• Pneumatikus-, kúppalást-, telekúp-, lapos sugár-, 

levegő- és ultrahangos fúvókák

• Komplett fúvókarendszerek: MemoSpray, 

EasyClip



Fúvókatechnika üzletág

• Tartálytiszítító program: fix és forgó fejek 

tartályok, hordók öblítésére, mosására

• Környezetvédelmi fúvókák: fúvókalándzsák, 

kerámia szórófejek, füstgáz kéntelenítés, 

gázhűtés, nitrogén mentesítés

• Fémöntödék és hengerművek speciális fúvókái: 

szelektív hengerhűtés, revétlenítés, bugahűtő 

fúvókák



Szivattyútechnika üzletág

• Membánszivattyúk savak, lúgok adagolására

• Dugattyús membránszivattyúk

• Pneumatikus membránszivattyúk

• Centrifugál szivattyúk

• Excentrikus csigaszivattyúk

• Szárnykerekes szivattyúk

• Szinusz szivattyúk

• Magas nyomású dugattyús szivattyúk



Forgóátvezetők, armatúrák

• Forgóátvezetések, tömítőfejek hűtővízre, forró 

vízre, gőzre, hőközlő olajra

• Papíripar, nyomdaipar, gumi- és műanyagipar, 

textilipar számára

• Biztonsági tartályarmatúrák, lángzárak, 

detonációgátlók

• Robbanásveszélyes gázok, folyadékok 

tartályainak armatúrái



Kenés- és karbantartás-technika 

üzletág

• Ipari kenőrendszerek

– Bányászat, cementipar, acélipar 

– Könnyű- és élelmiszeripar

– Erőművek, gumiipar, műanyaggyártás

• Olajcirkulációs rendszerek

• Lánckenés, pályakenés és munkadarabok 

kenése, felület-bevonás, korrozióvédelem

• LINCOLN termékek magyarországi képviselete



Kenés- és karbantartás-technika 

üzletág

• Haszonjárművek, mezőgazdasági és építőipari 
munkagépek progresszív automata kenőrendszerei 

• Kenőanyag feltöltő berendezések

• Szerviz-, garázs és karbantartás-technikai alkatrészek, 
szerszámok

• Mobil- és rakodómérlegek



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


