
Az elmúlt 25 év rövid összefoglalása 
 
A nagy társadalmi rendszerváltozással egyidőben alapítottuk meg a Profilaxis Magyar-
Amerikai Környezet- és Egészségvédelmi Kft-t. Sok embernek ez már történelmi távlat, de 
sokan vagyunk azok, akik még pontosan emlékeznek erre, az óriási lehetőségeket 
felmutató időszakra. Egymillió forintos alaptőkével indultunk, innen kezdtük építeni 
vállalkozásunkat. Maradt egy jó szokásunk, minden nyereséget visszaforgatunk, talán 
ezért fejlődünk folyamatosan.  
 
Az első nemzetközi kapcsolat, az LMI Milton Roy cég volt. Az eredeti LMI szivattyúk 
robosztussága, megbízhatósága máig példaértékű minden fejlesztő számára. 
 
A fejlesztési munkákkal párhuzamosan a vegyszeradagolási rendszerekre koncentráltunk. 
Az egyes szivattyúk eladása mellett, korszerű ivóvíz fertőtlenítő berendezéseket, hűtővíz 
rendszerek mennyiségarányos adagolásait oldottuk meg. Az mROY® és MAXROY® 
szivattyúk ma is népszerű, megbízható gyártmányok. 
 
1997-hez kötődik, hogy újabb szivattyú fajtával egészítettük ki tevékenységünket. A 
holland DP-PUMPS kiváló partnernek bizonyult, rendkívüli rugalmassággal fogadta 
igényeinket. A gyárat 1955-ben alapították (Duijvelaar voor Pompen), és töretlen a 
fejlődése. Ma Hollandiában 90% körüli a részesedése, 1999-re már a világ 70 országába 
exportáltak.  
 
Ezekben az években lettünk beszállítói a MOL-nak, Borsodchemnek vagy a Budapest 
Gyógyfürdői és Hévizei Rt-nek.  
 
Szerencsés volt, hogy 1998-ban az egyedi keverőket gyártó Robin cég csatlakozott a 
Milton Royhoz.  
 
A vegyszerekkel kapcsolatos technológiákat egyre jobban megismerve, szükségessé vált 
a tevékenységünk kiegészítése átfejtő szivattyúkkal. Éppen ekkor keresett meg 
bennünket a Finish Thompson (USA) gyár, hogy forgalmazzuk a szivattyúit. A 
hordószivattyúk és a mágneskuplungos centrifugál szivattyúk fontos része minden 
vegyipari technológiának. 
 
A PUMPEX márkanév a zagy- és iszapszivattyúk iparágában vált ismertté. 
 
2001-re kinőttük az Ugocsa utcai irodánkat. Egyre nehezebbé vált az áruszállítás. 
Elhatároztuk, hogy új, a terveinkhez megfelelő telephelyet kell keresnünk. Megtaláltuk 
Diósdon. 
 
Jellemző a globalizált világra, hogy cégeket megvásárolnak, eladnak, a sztár managerek 
újra gyúrják őket. A jó példa a DP-PUMPS, ahol a 2003-as beolvadás után sokszorsára 
nőtt a termelés, modernizálták a gyárat, ma robotok végzik a termelést. 
 
Megtaláltuk, és egy hónap alatt szerződést kötöttünk a japán Yamada gyárral. A 
Yamada a sűrített levegő meghajtású kettős membránszivattyúk gyártója.  
 



A Milton Roy és Yamada szivattyúkból álló technológiákban, mivel ezek folyadék 
kiszorításos szivattyúk, a pulzáció csökkentők igen fontos kiegészítők.  
Az elsősorban hűtővízkörök, kazánházi rendszerekre kifejlesztett Walchem (USA) 1 és 
többcsatornás műszerei minden iparágban kiválóan használhatók. Unikum a 12 csatornás 
webes műszere, mely nálunk is igen népszerű lett. Az uszodai rendszerek, ipari 
semlegesítők, hűtővízkörök, szennyvízkezelők műszerei csak kiváló szondákkal 
működhetnek. 
 
A SENSOREX (USA) vezető az ipari szondagyártásban, a lapos üvegfelületű pH/Redox 
szondái egyedülállók az ipari alkalmazásokban.  
 
Saját kárunkon tanultuk meg, hogy lehet a mérési elv azonos, de ebből nem következik a 
megbízhatóság. A HYCONTROL angol gyártó, saját fejlesztésű műszereiben alkalmazott 
mérési szoftverek és a megválasztott alkatrészek a kulcsai a megbízhatóságnak. 
 
2008-ban még három speciális szivattyú családdal bővültünk. Nem akartunk mindenáron 
eladni, inkább megkerestük a jó megoldást. Így találkoztunk a SOMEFLU (F) gyárral. Ők 
különleges teljesítményű, kialakítású és anyagú centrifugál vegyszerszivattyúkat 
gyártanak, ott folytatják, ahol az FTI szivattyúk elérik a határaikat. Koptató és agresszív a 
folyadék, ez a Someflu. 
 
Ha már a koptató hatású folyadékoknál tartunk, a japán TOYO gyár terméke is ilyen. 
Megállt a tudományunk akkor, ha valaki nem vizet akart szivattyúzni homokkal kaviccsal 
(Pumpex), hanem iszapot, homokot vagy kavicsot akart szállítani vízzel – nagy 
különbség! A különlegesen kopásálló, túlméretezett motor teljesítményű, keverőfejjel 
ellátott TOYO szivattyúk tudják ezt.  
 
A másik különlegesség a KIRLOSKAR gyár és India. Meghódítva a többi földrészt, 
megalapította az európai központját Hollandiában a világ egyik, India legnagyobb – több 
öntödével, számos gyárral, kutatóközponttal rendelkező – szivattyú gyártója. Ehhez 
csatlakoztunk mi is. Lenyűgöző méretek és tudás, az alapító unokája és dédunokája 
vezeti a „családi vállalkozást”. Nagy élmény volt találkozni, beszélni velük. Egy mondat, 
mely a nyugati világ üzleti szemléletétől nagyon különbözik: „mi most nem veled, hanem 
az unokáddal kötünk szerződést”. 
 
A folyadék kiszorítású szivattyúink bővültek egy újabb szivattyú családdal. Az ALBIN (F) 
perisztaltikus vagy tömlős szivattyúkat kiválóan lehet alkalmazni ott, ahol a sűrített levegő 
meghajtású vagy excentrikus csigaszivattyúk nem működnek megfelelően. 
 
Úgy gondoljuk, hogy függetlenségünk és az abból adódó szabad döntéseink miatt 
előnybe tudtunk kerülni azokkal a cégekkel szemben, akiknek, mint leányvállalalatoknak 
az anyacég szempontjait kell mindig szem előtt tartaniuk. Mi több olyan gyártót 
képviselünk, akiknek termékei bizonyos mértékben átfedik egymást, ez teszi lehetővé 
számunkra, hogy mindig a megfelelőt javasoljuk. 


