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A Direct Line Kft. az -    1991  évi 
megalakulása óta a rozsda   -
menetes alapanyagok feldolgozásá  -
nak tapasztalatait, valamint   a 
módszeres mérnöki tervezés   
eszköztárának minden elemét   
alkalmazva kifejlesztette  saját 
töltő , le és átfejtő állomásait-  -   . 
Olyan moduláris egységekből  
összeilleszthető komplett  
töltőállomást fejlesztettünk ki,   
amely magas automatizáltsági  
fokkal rendelkezik és   
maradéktalanul kielégít 
valamennyi hatósági előírást  . 

Pódium-Pódium-
rendszerekrendszerek

Billenő-Billenő-
lépcsőklépcsők

FelsőFelső
töltőkaroktöltőkarok

AlsóAlsó
töltőkaroktöltőkarok

A szabványos moduláris DL töltőállomás elemeken kívül egyedi   -     
rendszerek tervezését, gyártását és telepítését is vállaljuk!      

Keresse szakembereinket! 

Töltőállomásaink alkalmasak: 

● vasúti, 
● közúti, 
● hajózási,
illetve egyéb töltési, le és átfejtési   -   
feladatok megoldására. 

Beveze t őBeveze t ő



DL Tö l t ő- -DL Tö l t ő- -

á l l omásoká l l omások

PódiumPódium

LépcsőLépcső

NaptetőNaptető

FelsőFelső
töltőkartöltőkar

Alsó töltő , lefejtő kar -   Alsó töltő , lefejtő kar -   

BiztonságiBiztonsági
korlátkorlát

Tartó oszlopok Tartó oszlopok 

Rendszereinkkel számos tulajdonságú folyékony anyag átfejthető. Fontos       
viszont előre tervezni, ugyanis a közeg fizikai jellemzői, valamint az elvárt           
üzemi nyomás meghatározzák az egyes elemek tömítések, forgócsuklók és      -    
csövek – alapanyagát és méreteit.    

BillenőlépcsőBillenőlépcső

Cégünk komplett töltőállomások tervezését, gyártását,     
helyszíni szerelését és működésének felügyeletét vállalja!     

A DL töltőelemek munkavédelmi tanusítvánnyal, valamint -     
nemzetközi CE minősítéssel rendelkeznek! -  

Moduláris, komplett rendszer!  Moduláris, komplett rendszer!  

Fontos a műszaki méretezés!   Fontos a műszaki méretezés!   



DL Egylábas-  DL Egylábas-  

Pódium Pódium CH SVP-CH SVP-

Alapkivitel főbb jellemzői:  
● szürkére festett szénacél kivitelben   
● balesetvédelmi festéssel ellátott oszlop   
● horganyzott, csúszásmentesített 
  járófelület és lépcsőfokok  
● kilépésgátló korlát 
● betonozott alaptest 

● tetőszerkezet
● billenőlépcső szerelő lap más gyártmányok fogadására     
● sínszerkezet fogadó felület billenőlépcső oldalra mozgatásához     
● összekötő „hidak” 

A Direct Line Kft. által tervezett és -      
gyártott egylábas DL pódiumok  -  

Pódium méretei (mm)  

Pódium teljes szélesség  5900

Pódium teljes magasság  4590

Pódium járószint magasság  3600

Pódium járó felület  1700x1700

Lépcső feljáró kinyúlás  5050

Lépcső feljáró szélesség  800

Lépcsőfok belépési mélység  240

Korlát magasság 990

Csúszásmentesített
járófelület és lépcső

Baleset
védelmi
festés

Kilépésgátló
korlát

Boka
lemez

OpciókOpciók

a ma érvényes előírásoknak megfelelő     
területet biztosítanak a tartályautók és     
vonatok DL töltőkarokkal való töltéshez. -   



Egylábas pódium
Összekötő „hidak”

Billenőlépcsők
bármelyik irányba

Kilépésgátló korlát

Lépcső feljáró

Az egylábas pódiumokból és a közöttük összekötő elemként        
szolgáló hidakból többcélú, hosszanti és szélességi irányba       
tetszőleges kialakítású pódiumrendszerek építhetők össze.    

Moduláris rendszer! Moduláris rendszer! 

A szabványos moduláris   
DL pódiumrendszereken-  
kívül egyedi pódium   

szerkezetek gyártását is   
vállaljuk! Keresse  
szakembereinket!

DL Pódium- -DL Pódium- -

rendszerekrendszerek



Az alapkivitel főbb jellemzői:  
● 4 lépcsőfok 
● szélesség: 800 mm  
● tűzihorganyzott csúszásmentesített lépcsőfokok   
● leesés ellen biztonsági védőkosárral felszerelt    
● kiegyensúlyozás saját fejlesztésű rugóerőtárolóval   
● automatikus záró pedál behúzott helyzetben    
● szénacél kivitel kémiai hatásoknak ellenálló alap és fedőmá     -  zolással

● rozsdamentes kivitel 
● végállás kapcsoló  
● lánc zárszerkezet 
● extra méretű védőkosár-  

DL billenőlépcső a nemzetközi 2006/42/EK irány-     -
elvben megfogalmazott alapvető biztonsági és    

DL Billenőlépcső-DL Billenőlépcső-

CH BL 800- -CH BL 800- -

Az általunk fejlesztett és gyártott könnyített      
szerkezetű DL billenőlépcsők a biztonsági elő -    -
írásoknak megfelelően kerültek megtervezésre    
és kivitelezésre. 

● 3, 4 vagy  5 lépcsőfokos változat 
● manuális működtetésű  
● hidro pneumatikus- működtetésű 
● hidro pneumatikus,-  reteszelhető
● oldalra tolható változat 
● egyedi megoldások (pl. szélesség)   

VáltozatokVáltozatok

NemzetköziNemzetközi minősítés!minősítés!

Munkavédelmi Munkavédelmi 

tanusítványtanusítvány

egészségvédelmi előírásoknak megfelelő minősítéssel rendelkezik.    

A biztonsági 

OpciókOpciók



A szabványos DL billenőlépcsőkön kívül egyedi lépcsők  -     
gyártását is vállaljuk! Keresse szakembereinket!    

● saját fejlesztésű kiegyensúlyozó megoldás   
● műszakilag méretezett és optimalizált   
● biztonságosabb, nagy mozgástarományú  
● csereszabatos alkatrészekből épül fel   
● finom beállíthatóság 

● szükséges emberi erő kifejtés minimalizálása    
● megnövekedett működtetési komfort  
● megfelelő csillapítás a mozgás véghelyzeteiben    
● pneumatikus munkahenger, rozsdamentes tartályok   
● joystick kal történik a fel le mozgatás-    -  

Biztonságos, komfortos működtetés!  Biztonságos, komfortos működtetés!  

    fixálható!fixálható!

BármilyenBármilyen

pozícióbanpozícióban

Hidro-Hidro-

pneumatikuspneumatikus

Reteszelhető Reteszelhető 

változatváltozat

DL rugó- -DL rugó- -

erőtárolóerőtároló



Alapkivitel jellemzői: 
● jellemző méretek:  NA80, NA100, NA150  
● anyaga s zén , rozsdamentes vagy saválló acél-     
● jobbos vagy  balos kivitel 
● egyszerű pozícionálás 4 db forgócsuklóval     
● merevkaros kivitel, megfelel szakhatósági előírásoknak    
● dómnyíláshoz való gyors csatlakoztathatóság    gumi borítású kónusszal  
● csereszabatos szerelt kónusz  
 
 

● kiegyensúlyozás saját fejlesztésű   rugóerőtárolóval 
● pneumatikus mozgatás függőleges irányba  
● levegő és páragőz visszavezetés  
● habzásgátlás, az átfejtett   közeghez igazodó végződés  
● teleszkópos merülőcső 
● vezérlés saját fejlesztésű   függőkapcsolóval 
● gyors és  lassú menet 
● különböző opciókkal, műszerezéssel kiegészíthető  

A Direct Line Kft. által fejlesztett és gyártott könnyített -        
szerkezetű DL töltő és lefejtőkarok a szigorú biztonsági - -      
előírásoknak megfelelően kerültek megtervezésre és     
kivitelezésre.

Vezérelt, merev töltőkarok!  

FelsőFelső

DL töltőkar-DL töltőkar-



OpciókOpciók

● fűthető változatok 
  (elektromos, gőz, stb.) és    szigetelés
● hidro pneumatikus- mozgatás 
  függőleges tengelyek körül  
● helyzetstabilizátor
● szükség esetén  bélelés
● vészjelző kürt 
● elszívó ernyő 
● túltöltés elleni védelem  
● szintkiegyenlítő kónusz (úszó kónusz)  
● elzáró szelep a kónusz felett    

Kérjen árajánlatot vagy időpontot    
szakmai konzultációra! 

Keresse szakembereinket! 

● rugóerőtárolók, pneumatika és hidraulika előre beszabályozva     
● egyedi sorszám, gyártmányazonosító CE jelölés    
● elkészült töltőkarok tesztpadon kipróbálva   
● készrejelentés fénykép, videó kísérettel   
● kiszállítás összeszerelve, kiszállító keretben   
● rögzítési mód helyszíni adottságokhoz igazítása    

Helyszíni Helyszíni 

telepítéstelepítés



DL Alsó-  DL Alsó-  

töltőkartöltőkar

A Direct Line Kft. által fejlesztett és gyártott könnyített szerkezetű -         
alsó töltő és lefejtőkarok a szigorú biztonsági előírásoknak -       
megfelelően kerültek megtervezésre és kivitelezésre.    

Alapkivitel jellemzői: 
 jellemző méretek:  NA80, NA100, NA150  
 jobbos vagy  balos kivitel 
 kiegyensúlyozás saját fejlesztésű   rugóerőtárolóval 
 alsó csatlakozóhoz való gyors csatlakoztathatóság    
 töltőkocsikhoz való csatlakozás egyedi igényeknek megfelelően     
 merevkaros kivitel, megfelel a szakhatósági előírásoknak     
 anyaga szén , rozsdamentes-  vagy  saválló acél 
 egyszerű pozícionálás  5 db forgócsuklóval   

Vezérelt, merev töltőkarok!  



OpciókOpciók

● fűthető változatok 
  (elektromos, gőz, stb.) és    szigetelés
● helyzetstabilizátor szükség esetén  bélelés
● túltöltés elleni védelem  
● elzárószelep beépítése 

Kérjen árajánlatot vagy   
időpontot szakmai  
konzultációra!

Keresse szakembereinket! 

● rugóerőtárolók, pneumatika és hidraulika előre beszabályozva     
● egyedi sorszám, gyártmányazonosító CE jelölés    
● elkészült töltőkarok tesztpadon kipróbálva   
● készrejelentés fénykép, videó kísérettel   
● kiszállítás összeszerelve, kiszállító keretben   
● rögzítési mód helyszíni adottságokhoz igazítása    

Helyszíni Helyszíni 

telepítéstelepítés



SzivattyúkSzivattyúk

A rendszerben megfelelően   
méretezett szállító teljesít  -
ményû térfogat kiszorítós   
átfejtõ szivattyúk találhatók.  

KompresszorokKompresszorok

A cseppfolyós gáz átfejtésére    
dugattyús kompresszorokat alkal  -
mazunk, amelyek legfõbb elõnye, hogy     
javítják az átfejtés hatékonyságát és     
segítik a szivattyú ráfolyását.   

Mennyiségi mérők Mennyiségi mérők 

Az általunk alkalmazott nagy pontosságú, hitelesíthetõ térfogatáram mérõk        
folyadékok, cseppfolyós gázok, vegy és élelmiszeripari anyagok átfolyási   -     
mennyiség mérésére alkalmasak.  

Adatkezelési rendszerek Adatkezelési rendszerek 

Távfelügyeleti adatregisztráció, az   
átfejtett mennyiség rögzítésére,   
teljeskörû feldolgozására. 

Elektromos vezérlés Elektromos vezérlés 

Saját fejlesztésű elektronikus   
vezérlésünk felelős a szenzorok és     
aktuátorok biztonságos működésért.  

A teljes töltési és lefejtési folyamatra kínálunk       
megoldást. A rendszer az alábbi műszaki      
berendezéseket tartalmazza: 

B i z t o n s á g t e c h n i -B i z t o n s á g t e c h n i -

k a i e l ő í r á s o k k a i e l ő í r á s o k 

Környezetvédelem és higiénia  
● Csöpögésmentesség
● Páraelszívó, gőzvisszavezető mechanizmus  
● Karokon túltöltés érzékelő, túltöltésgátló   

Munka és balesetvédelm-  
● Munkahelyek balesetmentes megközelítésének biztosítása fölül, alul     
● Parkolóállás biztosítása 
● Végállás kapcsolók, ütközők és tüskés érzékelők kötelező használata       
● Vészjelzőberendezések (kürtök, lámpák, stb.)   

Ergonómiai szempontok 
● Töltőkarok és billenőlépcsők kiegyensúlyozása   
● Töltőkarok és billenőlépcsők pneumatikus mozgatása    
● Könnyű kezelhetőség 

Tűzbiztonság
● Lefejtés, töltés csak zárt rendszerben történhet     
● Robbanásbiztos kivitel 
● Elektronika földelése, érintésvédelem  

Műsze re zésMűsze re zés



Fe j l e s z t é sFe j l e s z t é s

A Direct Line Kft. számára fontosak a megrendelői visszajelzések és igények, -          
ezért minden évben tavasszal megrendezi a „Hazai innováció a töltő , le és         -  -  
átfejtő rendszerek gyártásában” című konferenciát, amelynek legfőbb célja, az         
ipar résztvevői közötti párbeszéd elősegítése.    

MegrendelőiMegrendelői

igényekigények

Ezen workshopokon cégünk partnerei megismerkedhetnek a töltőrendszereken       
végzett legújabb fejlesztésekkel, újításokkal és a tervezők, beruházók,        
kivitelezők és üzemeltetők elmondhatják véleményüket, tapasztalataikat a       
töltő , le és átfejtő rendszerelemekkel kapcsolatban annak érdekében, hogy-  -        
ezen termékkör jövőbeli fejlesztéseiben a mindenkori megrendelői igények        
lehessenek a meghatározók.  

● kónusztartó szerkezet tervezése gázinga vezetékhez    
● univerzális kónusz tervezése interfészekkel   
● lefejtőkar teleszkópjának tervezése   
● kiegyensúlyozó rugóerő tároló család tervezése    
● pódium modulelemeinek tervezése, méretezése   
● teflonnal bélelt forgócsukló tervezése   
● túltöltésgátló tervezése 
● töltőkarokhoz többtengelyes vezérlés tervezése   

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem      
hallgatói számára számos tervezési feladatot fogalmaztunk      
meg. A hallgatói projektek keretein belül az egyetemisták        
lelkesen dolgoznak a töltőrendszerek szakterületéről     
választott témákon, amelyek közül néhány:    

Üzemlátogatás



Szakember gárdánk tapasztalata és összetétele lehetővé teszi       
számunkra, hogy fővállalkozás formájában a tervezéstől a helyszíni        
kivitelezésig teljesíthessük feladatainkat. Sok éves szakmai múltunk a        
tervezés, a  teljeskörű kivitelezés, a szervíz és karbantartási -   
tevékenységek területén a biztosíték arra, hogy     a nemzetközi   
piacon fellelhető megoldásokhoz képest    minden szempontból  
kedvezőbb tulajdonságokkal bíró  töltő rendszereket és    garancia 
vállalást tudunk kínálni partnereinknek.   

● Rugóerőtárolók, pneumatika és hidraulika előre be van szabályozva       
● Termékek ellátva egyedi sorszámmal, gyártmányazonosító CE jelöléssel      
● Elkészült lépcsők és töltőkarok tesztpadon kipróbálva     
● Készrejelentés fénykép, videó kísérettel   
● Kiszállítás összeszerelve, kiszállító keretben történik    
● Töltőkarok rögzítési módjának helyszíni adottságokhoz való igazítása      

Szo l gá l t a -Szo l gá l t a -

t á s a i nkt á sa i nk

Helyszíni Helyszíni 

telepítéstelepítés

Teljeskörű kivitelezés! 
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