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Prémium kategória
elérhető áron
Az 1993-ban alapított ZIP Technologies egy néhány fős, kis sörfőző berendezéseket
gyártó manufaktúrából mára egy száz fős vállalattá fejlődött. Közel harminc mérnök,
sörtechnológus és technikus képezi azt a koncentrált tudásbázist, amellyel cégünk
minden iparági igényt képes kielégíteni.
A ZIP Technologies negyed évszázados munka eredményeként termékeivel immár 22
országban van jelen, ezideig több mint 170 egyedi tervezésű és fejlesztésű sörüzemet
építettünk és adtunk át. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően nevünk nem csak
ismertté, hanem elismertté is vált Európában.
A ZIP Technologies Kft. fő célja a hatékony működés, és az igényes vevői kör mind teljesebb körű kiszolgálása, az ötlet megszületésétől a kulcsra kész sörüzem átadásáig,
majd azt követően is. Szakembereink a helyszíni jellegzetességek és az infrastruktúra
ﬁgyelembevételével minden folyamatban jelen vannak.
A társaság az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint minőségirányítási rendszert
alakított ki, és ezen rendszer megfelelőségét folyamatosan, független szervezettel
tanúsíttatja. A menedzsment rendszerek integrálása, állandó fejlesztése biztosítja a fő
cél elérését, az eredményes, vevő- és környezetbarát kivitelező-szolgáltató tevékenység végzését.

Prime category
at affordable prices
ZIP Technologies, founded in 1993, has grown from a small manufacture producing
brewery equipment with a few people into a company employing more than a hundred
professionals. Nearly thirty engineers, brewing process specialists and technicians
form the concentrated knowledge base which our company capitalises in order to meet
all needs of this industry.
As a result of hard work over the past quarter of a century, ZIP Technologies has now
subsidiaries in 22 countries. Our company has built and commissioned more than 170
individually designed and developed breweries. As a result of ongoing developments,
our name has become not only well-known but also acknowledged in Europe.
The main objective of ZIP Technologies Ltd. is to ensure eﬃcient operations and provide comprehensive services for the demanding clientele from the ﬁrst idea throughout
the commissioning of turnkey breweries, as well as follow-up. Our professionals consider on-site features and the infrastructure, and they are present in all processes.
The company has adopted a quality management system in accordance with the MSZ
EN ISO 9001: 2001 standard. It has the compliance of this system regularly certiﬁed
with an independent organization. The implementation and on-going improvement of
management systems ensure the achievement of the main objective: successful, customer-friendly and environment-friendly construction operations and service provision.
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Képzettség, jártasság,
szakértelem
Cégünk új üzemcsarnokokkal és műhelyekkel bővítette gyártási kapacitását, hogy képesek legyünk az egyre növekvő igényeknek megfelelni. Vállalatunk több mint ötvenféle berendezéssel van jelen a szektorban, amellyel a sörfőzdék és – üzemek kapacitása
napi 250 litertől akár napi 80 000 liternyi minőségi sör előállítását, értékesítését teszik
lehetővé.
Termékeinkhez számos olyan kiegészítőt is kínálunk, melyek célja a sörértékesítés
elősegítése, illetve monitorozása.
Magyarországon is egyre intenzívebben fejlődik a változatos ízvilágú prémium sörök
piaca. A hagyományos sörfőzési technikákat ötvözzük a legmodernebb technológiai
megoldásokkal és a legmagasabb szintű automatizáltsággal. Folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően berendezéseinkkel képesek vagyunk garantálni az állandó magas
színvonalat partnereink számára. Az emberi tényezők kizárásával teljes mértékben
szavatolható bármely főzet, receptúra korábban elért minőségének reprodukálása.

Qualiﬁcation, skills,
expertise
Our company has expanded its production capacity with new production halls and
workshops to be able to meet constantly increasing demands. Our company provides
the industry with more than ﬁfty diﬀerent types of equipment, which enable the capacity
of breweries and brewing plants to produce and sell quality beer from 250 litres up to
80,000 litres per day.
We also oﬀer a number of accessories for our products wich are designed to promote
and monitor beer sales.
In Hungary, the market for premium beers with varied ﬂavours is developing more and
more intensely. We combine traditional brewing techniques with state-of-the-art technology solutions and the highest level of automation. Thanks to our continuous improvements, our equipment is able to guarantee a constant high quality for our partners. The
reproducibility of the established quality of any brew or recipe is fully guaranteed with
the exclusion of human factors.

DEB - KER Kft.
Csiszolástechnikai termékek forgalmazása
3508 Miskolc, Csaba vezér 35.
Tel.: +36/46-555-439 Tel/Fax.: +36/46-555-440
E-mail: debkereskedelmikft@gmail.com
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Szervó Driverek
Szervómotorok
Ipari PC-k
Beágyazott PC-k
Alaplapok

EtherCAT alkatrészek
IP 20 Bus terminálok
IP 67 Fieldbus Box

PLC Softvare
NC/CNC Software
Biztonság

A Beckhoff vállalat PC-s vezérlési technológiára épülő, nyílt automatizálási
rendszereket kínál. Széles termékpalettáján ipari PC-k, terepi I/O eszközök,
szervóhajtások, szervómotorok és rendszerszoftverek szerepelnek. A Beckhoff
“New Automation Technology” filozófiája ezen termékeken és technológián
alapuló, világszerte széles körben alkalmazott műszaki megoldásokat képviseli
a CNC vezérlésű gépektől az intelligens épületekben alkalmazott automatizálási
eszközökig.
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K.H.S. PRIMER IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
ÉLELMISZERIPARI, ROZSDAMENTES ÉS SAVÁLLÓ
SZERELVÉNYEK GYÁRTÁSA ÉS KERESKEDELME

H-2316 TÖKÖL, VINCE IPARTELEP
KERESKEDELEM
Tel.: +36-24-489-129
Fax: +36-24-489-129
Email: ker@primer.hu

ÜGYVEZETŐ
+36-24-489-130
+36-24-489-129
laci@primer.hu

GYÁRTÁS
+36-24-489-127
+36-24-489-129
richard@primer.hu
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Sorozatgyártás helyett
sajátos karakterisztika
Az elmúlt évek folyamán, ahogy manapság is, mindig nagy tapasztalattal rendelkező
sörtechnológusokat és mérnököket alkalmaztunk. Ennek eredményeképpen munkatársaink az összes szükséges szakmát képviselve átfogó tudásbázissal rendelkeznek.
Általuk képesek vagyunk új technológiákat kifejleszteni, nem megfeledkezve a változatlan minőségirányítás fontosságáról. Mérnöki gárdánk állandó kapcsolatban áll
vezető műszaki egyetemekkel. A sörtechnológusainkkal és látványtervezőinkkel való
folyamatos konzultáció révén olyan berendezések megalkotására törekszünk, melyek
mind küllemileg, mind műszakilag, mind használhatóság terén magasan az élvonalba
tartoznak.
Kreatív arzenálunk nem lenne teljes a ZIP Design stúdiónk nélkül, melynek célja, hogy
a vállalat dizájn és látványtervezési igényeit kielégítse, előkészületben lévő projektjeinket formába öntse, amelynek eredményeképpen egy üzem ölt testet.
A nagylétszámú és elkötelezett szakmai team külön színvilágot és egyedi formákat
készítve igazi művészeti alkotásokat hoz létre, melyet partnereink a közönség elől
sem zárnak el. Tudatosan tervezett marketing tevékenységként sörtúrákat tartanak a
vendégek részére.

Distinct characteristic
instead of mass production
We have employed highly experienced specialists in brewing and brewery engineers
over the past years. Therefore our colleagues are in command of a comprehensive
knowledge base representing all the required professions.
We are able to develop new processes and technologies with them, while we pay attention to the importance of consistent quality management. Our engineering team is in
constant contact with leading technical universities. We continuously consult with our
beer process specialists and visual designers. We strive to create cutting-edge equipment, both technically and in terms of design and usability.
Our creative arsenal would not be complete without our ZIP Design Studio. The mission
of this Studio is to meet the industrial and visual design requirements of our company,
and shape our projects under preparation into an operating plant.
The dedicated professional team with many members creates genuine pieces of art
through a special colour scheme and unique forms, which our partners do not hide from
the audience either. Beer tours are oﬀered for the guests as part of a purposely planned
marketing activity.

Ön is bízza ránk hűtéstechnológiai feladatát,
ha fenntartható módon kívánja annak megoldását!
www.qplan.hu

zipbier@zipbier.com
www.zipbier.com

• 1388 • www.jsmagyarorszag.hu

phone: +36 (46) 411-870
fax:
+36 (46) 411-647

• 1388 • www.jsmagyarorszag.hu

ZiP Technologies LLC., Hungary
H-3527 Miskolc
Fonoda u. 34-36.

