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Révész Ipari és Kereskedelmi Bt. - Cégismertető
Cégünk (Révész Ipari és Kereskedelmi Bt.) 1990. óta van jelen a kereskedelmi piacon.
Tevékenységi köreinkhez tartozik a munkaruházati gyártás és munkavédelmi termékek értékesítése, ipari LED világítástechnikai termékek forgalmazása, valamint vállalatok teljeskörű anyagellátása.
2000-ben 600m2 saját tulajdonú csarnokot építettünk Vácott.
Kiemelten foglalkozunk vállalatok általános anyag-, eszköz-, szerszám- és alkatrész-ellátásával, valamint közvetlenül a
gyártótól ESD termékek (mint például csomagolástechnika) forgalmazásával, továbbá egyedi beszerzésekkel.
Termékkörünket partnereink igényeinek megfelelően alakítottuk ki, így az évek során a gyártáshoz szükséges anyagok,
szerszámok, alkatrészek és egyéb, a termelés folyamatához nem közvetlenül kapcsolódó anyagok széles skáláját kínáljuk.
A folyamatosan bővülő termékköreink / tevékenységeink között megtalálhatóak például az ESD termékek gyártása és
forgalmazása, valamint a forrasztástechnikai eszközök, kellékek értékesítése. Továbbá forrasztástechnikai és IPC oktatások,
auditok és ESD tanfolyamok is ügyfeleink rendelkezésére állnak.

Célunk, hogy partnervállalatainkkal rugalmas és hosszútávú sikeres partneri viszonyt
alakítsunk ki. Bátran kereshetnek minket egyedi beszerzési igényeikkel!

Várjuk szíves megkeresésüket az alábbi elérhetőségeinken!
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Ipari
LED Világítás

Munkaruha
ESD / Normál

E-mail:
info@revesztech.hu

E-mail:
info@revesztech.hu

Telefon:
+3630 951-2973

Telefon:
+3630 951-2973

Anyagellátás
E-mail:
info@revesztech.hu
Telefon:
+3630 408-6563
+3630 323-9072
+3630 381-1185

Csomagolástechnika
Több területen fontos a megfelelő csomagolástechnika. A csomagolással megelőzhető egyes temrékek sérülése, feltöltődése.
A termékek megfelelő kezelése során, kiemelt figyelmet érdemel az ESD védelmi csomagolás. Legyen szó csak az ESD elleni
védelemről vagy kombináltan a fizikai behatások elleni védelemről. Cégünk vállalja általános konduktív, disszipatív, árnyékoló és EPA kompatibilis akár egyedi csomagolások megtervezését, legyártását, szállítását. Akár in-time rendszerű beszállítási
ütemezéssel.
Kérjük igényeivel keresse fel kollégáinkat a megadott elérhetőségeinken!

Árnyékoló tasakok

- Nyitott végű, illetve ZIP zárással
- Tekercsben vagy egyedi méretre gyártva
- Buborékos kivitelben is (3 réteg: 148 mikron; nyitott, vagy zárószalagos)

Felületi ellenállás

108 ≤ Rs ≤ 1010 Ohm

Töltéslevezetési idő

(1000V --> 100V) <2 sec

Árnyékoló képesség

E < 10 nJ

Szabványi megfelelőség

IEC 61340-5-1:2016, IEC 61340-5-3:2016,
IEC 61340-4-8:2014

Egyéb EU megfeleőség

RoHS és REACH

Öntapadó zárófüles árnyékoló tasakok
A ZIP zárású tasakoknál gazdaságosabb megoldás, ha fontos
a pormentes lezárása a tasaknak, de fontos a többszöri felhasználhatóság. Valamint nem
szeretnének a hegesztéssel időt
tölteni.

Biztonsági zárófüles árnyékoló tasakok
Magas biztonsági besorolású
termékek szállítására alkalmas
tasakok. Nem lehet észrevétlenül felnyitni (és pl. visszahegeszteni), mivel a zárószalag
sérülése esetén „SAFETY” felirat válik láthatóvá!

Párazáró tasakok

- Nyitott véggel (Hegeszthető kivitel)
- Tekercsben vagy egyedi méretre gyártva
Igény szerinti méretben (90 mikron vastagságban) készülhet
Egyedi méret esetén is alacsony minimális rendelési mennyiség.
Nedvességre érzékeny alkatrészek, vagy termékek tárolására szolgál, akár 1 év
időtartamig. Magasszintű EMI védelem. Alacsony nedvességáteresztő képesség.
Lezárása vákuum-hegesztővel történik.
Kiegészítőként páramegkötő (szilika gél) és páraindikátor szükséges.

ESD CSOMAGOLÁSTECHNIKA

Szabványos méretek: 76x127mm-től akár 609x762mm-ig nyitott tasak esetén,
illetve76x127mm-től 508x590mm ZIP záródású tasak esetében.
Az új szabványi előírás alapján 76 mikron vastagságban készül.
Egyedi méret esetén is alacsony minimális rendelési mennyiség.
Teljeskörű védelmet biztosít a „Faraday-kalitka” elve alapján. A benne tárolt
terméket megvédi akkor is, ha nem ESD ládában szállítják.

Az árnyékoló és párazáró termékek felhasználhatóság ideje: 3-5 év, megfelelő tárolási körülmények között. 3 évnél hosszabb ideig raktárazott termék esetén
felhasználás előtt az ESD védelmi tulajdonságok mérése mindenképpen szükséges!
Ideális tárolási körülmények: Hőmérséklet +5 ÷ +30 °C, páratartalom <70%

Páramegkötő golyó

Desiccant Silica gél vagy
természetes anyagú
(Bentonit) páramegkötő.

Nedvesség indikátor kártya

A tárolási feltételeknek megfelelően különböző nedvességi értékek jelölésére.
Nedvesség hatására az adott terület rózsaszínre szineződik.
Változatok: 5 - 10 - 60% (általános célokra);
5 - 10 - 15% érzékeny alkatrészekhez;
10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60%

Fóliahegesztők

Árnyékoló, párazáró és disszipatív tasakok légmentes lezárására. Vákuumozós változat elérhető.
Párazáró tasakok használata esetén a vákuum alkalmazása elengedhetetlen a megbízható, alacsony
páratartalmú tárolókörnyezet kialakítása érdekében.
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Rózsaszín disszipatív tasak | Szemeteszsák | Ládabélelő redőzött zsák | Csőfólia

(Nyitott, Zip, öntapadó zárófüles)

|

500kg-os egy tételben megrendelés felett, egyedi szín választható. Például zöld, kék, narancs.

Disszipatív rózsaszín tasak

- Nyitott véggel, ZIP-pel vagy ragasztócsíkkal
- Tekercsben vagy egyedi méretre gyártva
- Buborékos kivitelben is
(2 vagy 3 réteg: 40÷50 mikron / réteg)
Igény szerinti méretben és vastagságban
(25÷150 mikron) készülhet.
Egyedi méret esetén is alacsony minimális
rendelési mennyiség.
Kiegészítő védelemként vagy gyártásközi
tárolásra használható.

ESDDRY
CSOMAGOLÁSTECHNIKA
CABINETS

Permanensen ESD-s anyagból is rendelhető.
Megkülönböztető színe narancssárga.
Vastagság: 30μm - 150μm -ig
Szélesség: 60mm - 2500mm -ig
Hosszúság: 100mm - 3500mm -ig
ESD tulajdonságait legalább 1 évig megőrzi.
(Permanens kivitelben legalább 3 évig.)

Egyéb disszipatív rózsaszín csomagolás

Anyag: „Amine” mentes Rózsaszínű (Pink) disszipatív LD polietilén (LD Polyethylene)
Vastagság: 25μm - 150μm -ig
Szélesség: 60mm - 2500mm -ig
Hosszúság: 100mm - 3500mm -ig
A minimális rendelési mennyiség függ a méretektől és a vastagságtól.
Felületi ellenállás: Rpp < 1011 Ω *
Levezetési idő: t1000V --> 100V < 2s

ESD Stretch fólia (Csomagoló fólia)

Anyag: Rózsaszínű (Pink) disszipatív LD polietilén (LD Polyethylene)
Vastagság: 23μ
Hossz: 200m
Magátmérő: Ø 50 mm
Felületi ellenállás: Rpp < 1011 Ω

* hőmérséklet ≥ 23 °C; páratartalom ≥ 50%
Szabványi megfelelőség:
IEC61340-5-1:2016 / IEC61340-2-3:2016
ANSI/ESD S20.20:2014
RoHS compliant
REACH compliant

Disszipatív rózsaszín légpárnás fólia

Szabványi megfelelőség:
IEC61340-5-1:2016
ANSI/ESD S20.20:2014
RoHS compliant

Anyag: Rózsaszínű (Pink) disszipatív LD polietilén (LD Polyethylene)
Vastagság: 55μ (+/- 10%)
Budorékok átmérője: 10mm
Felületi ellenállás: Rpp < 1010 Ω
Szabványi megfelelőség:
IEC61340-5-1:2016
ANSI/ESD S20.20:2014
Méret: hossz:100m, szélesség: 0,3÷1,2m
RoHS compliant
2 rétegű (Rendelhető 3 rétegű változatban is!)

ESD szivacsok

- Merev és lágy habok
- PE, EVA, EPE, PU alapanyagokból
- Conductive, dissipative kivitel
- Struktúrált, vagy sima felület
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A disszipatív termékek felhasználhatóság ideje: 1-3 év, megfelelő tárolási körülmények között. 1 évnél hosszabb ideig
raktárazott termék esetén felhasználás előtt az ESD védelmi tulajdonságok mérése mindenképpen szükséges!
Ideális tárolási körülmények: Hőmérséklet +5 ÷ +30 °C, páratartalom <70%

EPE habtálca

PE: Polietilén hab
EVA: Etilén-vinil-acetát hab
EPE: Durvacellás (expanded) polietilén hab
PU: Poliuretán hab
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Rekesztékek

PS és PET tálcák
ABS tálcák

PS tálcák
ESD-s és regranurált
PS tálcák

Habtálcák
Standard tálcák

Rekesz méretek: 65x65x65mm | 75x75x65 mm
Anyagvastagság: 3 mm
Minimálisan rendelhető mennyiség: 100 db

ABS: Akrilnitril-butadién-sztirol
PS: Polisztirol
PET: Polietilén-tereftalát
Regranurált: Újrahasznosított

Tekercstárolók

Méretek: 258x340 mm Ø 60 mm vagy Ø 40 mm
Anyagvastagság: 3 mm
Minimálisan rendelhető mennyiség: 100 db

ESD VAGY NORMÁL TÁLCÁK, MÉLYHÚZOTT TÁLCÁK, DOBOZOK

Kartonplaszt dobozok

ESD PVC Függöny (Vinyl fólia) - 0,3mmx1370mmx30m
Rácsos átlátszó, víztiszta / átlátszó (rács nélkül), fekete (rácsos)

Konduktív (vezetőképes) külső réteg: Rpp < 106 Ohm (Felületi ellenállás)
Disszipatív belső réteg: Rpp < 1011 Ohm (Felületi ellenállás)
Szabványi megfelelőség:
IEC61340-5-1:2016
ANSI/ESD S20.20:2014

Például alkalmazható: Salgók borításához, ESD magazin rackekhez,
raklapok fedéséhez, vagy bármilyen polcrendszerek / tárgyak pormentes burkolásához.
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Jellemzők:
Anyag vastagság: 0,3mm
Szélesség: 1370mm
Hosszúság: 30m
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RAKLAPOK,
MAGASÍTÓK, OSB LAPOK ÉS ESD RAKLAPOK
DRY CABINETS

Raklapok
- EUR/EPAL szabvány raklap: használt, világos színű.
Méret: 1200x800x144mm
Tömeg: ~ 25kg
Teherbírás: 1500kg

Raklap magasítók

OSB lapok

Raklapok
- Egyutas, új raklap:
Méret: 600x800x144mm
Tömeg: ~ 6kg
Teherbírás: 400kg

- OSB fedlap: új, nem vízálló.
Méret: 1200x800x8mm
Tömeg: ~ 5,5kg
Méret: 800x600x8mm
Tömeg: ~ 2,75kg

Raklap magasítók

- Raklap magasító: használt, világos, egymásra helyezhető elemek, felirat előfordulhat rajtuk.
Méret: 1200x800x200mm
Tömeg: ~ 8kg
Méret: 800x600x200mm
Tömeg: ~ 6kg

Műanyag raklap
fémbetét erősítéssel
fémbetét erősítés nélkül

800x1200mm és 1000x1200mm-es névleges
külső méretű, szabványos műanyag raklap.
Zárt rakodófelület, perem nélküli kivitel.
3 talpas kivitel: 3 hosszanti.
5 talpas kivitel: 3 hosszanti, 2 kereszttalp a széleken.

Terhelhetősége:
a fémbetétesnél statikusan 4500kg
dinamikusan 2500kg
állványon 1500kg.

a fémbetét nélkülinél statikusan 3500kg
dinamikusan 1500kg
állványon 300kg.

Anyaga polietilén (HDPE), színe világosszürke.
Higiéniai minőség, melyet tanúsítunk. Hideg- és fagyálló.

ESD könnyű raklapok

ESD Közepes terhelhetőségű és szerkezetű raklapok

Szabványi megfelelőség:
IEC61340-5-1:2016
ANSI/ESD S20.20:2014
Anyag: HDPE Konduktív (Vezetőképes) adalékanyaggal.
Felületi ellenállás: 103 Ω < Rpp < 106 Ω
A raklapok fontos szerepet játszanak különféle áruk és alapanyagok szállításában és tárolásában.
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Ezeket a raklapokat a korai meghibásodások vagy az elektromos kisülések által okozott károk elleni
védelemre használják különböző alkalmazások során.

ESD zárt raklapok

Stretch fóliák

Légpárnás tasakok

Légpárnás tasakok különböző méretekben.
Ragasztócsíkkal vagy anélkül.

Tasakok

Simítózáras tasakok különböző méretekben, írható felülettel vagy
anélkül.

Méretek: Szélesség x Hosszúság (mm)
Vastagság: 0,04mm
40x60 *

100x150 *

150x220 *

220x310 (A4)

50x70

100x200

150x250

230x320 (A4) *

60x80 *

100x250

160x220 (A5) *

250x300

60x130

120x120

160x280

250x350 *

70x100 *

120x170 (A6) *

180x250 *

270x380

80x120 (A7) *

120x180 (A6)

200x200

300x400 *

80x180

140x220

200x250

350x450

100x100

150x180 *

200x300 *

400x600

100x120

150x200

220x280

420x530

* Írható felületű is lehet.

PE Habfólia tekercsben
Különböző méretekben.
Például: 2x1250 mm (250m hosszú)

PET

PP és PET Pántolószalagok
Különböző méretekben.

PP (Polipropilén)
Szélesség: 5; 6; 8; 9; 10; 12 és 15mm.
Vastagság: 0,35 - 0,9mm
Szakítószilárdság: 47 - 430kg
PET (Polietilén-tereftalát)
Szélesség: 9,5; 12; 12,5; 15 és 15,5mm.
Vastagság: 0,54 - 0,89mm
Szakítószilárdság: 185 - 640kg

PP

Légpárnás fólia tekercsben

Különböző méretekben.
Például: 1200mm széles, 150m hosszú, 50mikron

NORMÁL CSOMAGOLÁSTECHNIKA

Szín: Átlátszó vagy fekete
1 tekercs: 2kg (~155 m fólia.)
500mm széles, 23 mikron vastag

Zárt cellás műszaki habok

Ragasztószalagok

Anyaga: PP vagy PVC (Kisebb zajú)
Méret: 48mmx66m
Egyedi logóval vagy anélkül
Átlátszó vagy színes

Különböző kialakításban.
Például: Lemezek, „tojástartó” habok.
Kényes felületű vagy törékeny alkatrészek
megóvására alkalmasak.
A merev lemezekből szállító, tároló tálcák
készülhetnek.

6

Révész Ipari és Kereskedelmi Bt.
2624 Szokolya, Jókai utca 29.
Adószám: 24449186-2-13
Telephelyeink:
2600 Vác, Balassagyarmati út 42.
1119 Budapest, Hadak útja 11.
E-mail: info@revesztech.hu
www.revesztech.hu

www.reveszbt.hu

www.sudong.hu

www.videomikroszkop.hu

