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EUROFLOW Zrt.
Országos termékfelismerő pályázat – II. forduló
Köszönjük a sok-sok helyes megoldást,
melyek az előző lapszámban megjelent feladványunkra érkeztek.
A sorsolás útján kiválasztott nyertes:
Borsányi Zoltán
Beszerzési
osztályvezető-helyettes
DRV Zrt.

				
			

A boldog nyertes
nyereménye átvételekor.

A határidőre beérkezett nagyszámú és helyes megoldások számunkra két dolgot jelentenek. Egyrészt ez ékes
bizonyítéka MOZAIK című kiadványunk országos olvasottságának, másrészt viszont talán túl egyszerű volt
feladványunk a gyakorló víz- és gázipari szakemberek számára. Ezért a most megfejtendő feladvány (annak
ellenére, hogy úgy a gáz, mint a vízellátás területén alkalmazott termék részletét mutatja), talán több nehézséget jelent olvasóink számára.

MIT ÁBRÁZOL A FÉNYKÉP?
Megfejtésként a termék nevét,
vagy rövid körülírását kérjük elküldeni a mail@euroflow.hu elektronikus postacímre. A levél tárgya legyen e pályázat jeligéje: „MOZAIK
TERMÉKFELISMERÉS”. Senki ne
felejtse el közölni ugyanebben a levélben saját elérhetőségeit, azért,
hogy értékes nyereményeinket elküldhessük számára.
A helyes megfejtők között kisorsolásra kerül:
■E
 GY ÉV UTÁNI FŐDÍJ: 2 fő részére wellness hétvége
Magyarország első és máig legszebb kastélyszállójában
• Azok között kerül kisorsolásra 2009. augusztusában, akik az
elmúlt év során, negyedéves rendszerességgel megjelenő
ÖSSZES feladványunkra helyes megfejtést küldtek el.

■N
 EGYEDÉVES DÍJAK: Értékes
vásárlási utalványok
• Azok között kerül kisorsolásra
2008. októberében, akik EBBEN a
lapszámban megjelenő feladványunkra helyes megfejtést küldenek el.
Jelen pályázat beküldésének határideje: 2008. október 17. Aktuális negyedéves nyertesünket, valamint a
FŐDÍJ nyertesét következő lapszámainkban, folyamatosan
közöljük.

Sikeres pályázást kívánunk minden Kedves
Partnerünknek!

Euroflow Zrt.

(Az Euroflow Zrt., valamint a Print City Kft. kollégái és azok közvetlen hozzátartozói nem vehetnek részt a pályázaton. Mindenféle jogi út kizárva.
A pályázó pályázatával hozzájárul nevének esetleges közléséhez a MOZAIK c. kiadványban. Esetleges kérdései esetén kérjük, hívja kollégánkat:
Oberding Kornél 23/379 223)

ÉDV – EUROFLOW
Sportnap
Örömmel mondhatjuk azt, hogy immár több éves hagyományra tekint vissza e rendezvény, melynek keretében nemes versengés formájában mérheti össze tudását minden résztvevő. A vetélkedő megrendezése (még ha egyelőre
nem is olimpiai sportágakról van szó) a „klasszikus” négy-tusa keretei között történik. Az egyes versenyszámok:
biliárd, darts, ulti és asztali foci, azaz népszerű nevén „csocsó”. Ezek mind-mind olyan sportágak, melyekhez csaknem mindenki egyformán jól ért (sőt még jobban, mint mások), viszont nem kell hozzájuk különösebb előképzés,
erőnlét, vagy edzettségi állapot.
Ezek biztosítják azt a népszerűséget, melynek köszönhetően idén nyáron immár negyedik alkalommal került lebonyolításra az Északdunántúli Vízmű Zrt. és az Euroflow Zrt. közös rendezésében a sportnap, gyönyörű környezetben, a tatai edzőtáborban. A jó hangulathoz minden adott volt: versenyzőinket kegyeibe fogadta az időjárás,
valamint a kitűnő ételeken és italokon túl a szervezők mindenre kiterjedő figyelmes munkája volt az, mely mindenki
számára feledhetetlenné tette e délutánt. Természetesen a nemes küzdelem jutalma sem maradhatott el: a nyertesek értékes ajándékokat kaptak. Képriportunk a verseny legfontosabb pillanatait mutatja:

Bemelegítésként rövid „szakmai
eligazítás” a résztvevők számára

Magyarország nemzeti sportja az ulti

A serlegek és a vándorkupa – még átadás előtt, leendő tulajdonosaikra várva

A biliárd is igen népszerű volt

Ha az „igazi” fociban még nem is, de
csocsóban már mindenképpen
a világ élvonalában vagyunk

Darts = kecses mozdulat
+ pontos célzás

A győzelem boldog
pillanatai

A vándorkupa átadása

Az esemény zárása:
összefoglalás – értékelés

A győztes csapat

Köszönetünket fejezzük ki az ÉDV Zrt minden kollégájának az esemény hibátlan lebonyolításában nyújtott segítségéért

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt házi
szerelőverseny, Balmazújváros
Cégünk szakmai szempontból kivételes fontosságot tulajdonít Partnereink állandó képzésének. Természetesen
az oktatás sokféle formában megtörténhet, de talán minden résztvevő számára kellemesebb és maradandóbb
élményt nyújtanak a házi szerelőversenyek, melyek a tudásanyagot játékosabb, ugyanakkor gyakorlatiasabb
formában adják át.
Így történt ez idén nyáron is, amikor a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt részéről érkezett felkérés alapján az
Euroflow kétlépcsős képzést tartott a Vízművek munkatársai számára. Az első (felkészítő) esemény egy mindenre
kiterjedő elméleti- és gyakorlati oktatás volt, ahol a kollégák minden oldalról megismerkedhettek az Euroflow termékválasztékával. A második fokozat során az elsajátított ismeretekről a gyakorlatban adhattak számot a kiválasztott csapatok. A verseny tétje igen nagy volt; a győztesek képviselhetik majd a Tiszamenti Regionális Vízműveket a
MAVÍZ által szervezett Országos Víziközmű Szerelőversenyen, idén októberben, Zalakaroson.
A házi szerelőverseny – képekben:

A szervezők által végzett gondos
előkészítés = a siker garanciája

Az „éles” helyzetekben minden külső körülményre oda kell figyelni (forgalomterelés – láthatósági
mellény – egyéni munkavédelmi felszerelések)

A feladat akkor oldható meg tökéletesen, ha előtte
minden apró részletre kiterjed a versenyzők figyelme

PLASSON mechanikus gyorskötők szerelése: gyorsan – könnyen – egyszerűen – szerszám nélkül

Díjátadás oldott hangulatban

A „szigorú, de igazságos” zsűri,
a TRV vezérkara

A győztes záhonyi csapat, akik győzelmükkel jogosultságot szereztek a TRV képviseletére a Magyar
Víziközmű Szövetség által szervezett Országos
Szerelőversenyen, idén októberben, Zalakaroson

Köszönetünket fejezzük ki az TRV Zrt minden kollégájának a Szerelőverseny lebonyolításában nyújtott segítségéért

MIÉRT AVK?
Gáztolózárak
Az AVK gyártmányú gáztolózárak hazai, egyre nagyobb számban
történő elterjedése indokolja azt a törekvésünket, hogy kiemeljük
felhasználóink számára azokat a legfontosabb műszaki jellemzőket,
melyek megkönnyítik a választást, befolyásolhatják a vevő döntését:
MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR AZ AVK GÁZTOLÓZÁRAK ALKALMAZÁSA?
Miért AVK? Azért, mert számtalan olyan jellemzővel rendelkeznek
az AVK gáztolózárak, melyek „beépített biztonságot” garantálnak a teljes működési életciklus alatt. Ezek, a teljesség igénye
nélkül:
■ GYŐZELEM A (KÜLSŐ-BELSŐ) KORRÓZIÓ FELETT:

• GSK által minősített külső
-belső epoxy bevonati
rendszer

• Orsótömítő rendszer 2-2
O-gyűrűvel, lehúzó gyűrűvel és ajakos tömítőgyűrűvel

• Rozsdamentes fedélrögzítő csavarok viasszal kiöntve és fedéltömítéssel
egyenként körülvéve

• Külső-belső gumibevonat a záró testen

■ GYŐZELEM A KOPÁSOK FELETT:
• Zárótestbe sajtolt anya,
zárótest megvezetése a
teljes mozgatási fázis során

• Az EN1074-2 szabvány által, a teljes élettartamra meghatározott
működési ciklusszám lényeges túllépése
• Az orsó hengeres felületeinek extra megmunkálása (polírozás),
melynek eredménye a tökéletes szivárgásmentesség az álló és a
forgásban lévő részek között

Fentiek alapján biztos lehet abban a felhasználó: ha AVK tolózár beépítése mellett dönt, akkor közel fél
évszázados gyártási tapasztalatokra, több mint 15 éves hazai referenciákra támaszkodik
és a fent felsorolt beépített biztonsági tényezők miatt döntése megkérdőjelezhetetlen.
H-2030 Érd, Aszfaltozó u. 27-29.
Tel.: (+36-23) 379-223, 379-224
Fax: (+36-23) 379-222
E-mail: mail@euroflow.hu
Internet: www.euroflow.hu

