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TÖBB MINT 20 ÉVE A MAGYAR PIACON  



 
 
 

Bentley Instruments Inc.  

  

 1983-ban alapította Bent Lyder úr, jelenleg is családi vállalkozás, 

 Minnesota államban, Minneapolis mellett – Chaska-ban, 

 Gyártásuk 70%-a az Egyesült Államokon kívülre kerül exportra, 

 A világ több mint 30 országában van jelen a Bentley, 

 Több mint 1.000 beüzemelt műszer,  

 

  

 

 

 

 



Bentley Instruments Inc.  

 8 Bentley iroda Európában,  

 Többi országba független kereskedőkön keresztül jutnak el termékek, 
ezáltal mindig helyi szakemberek, mérnökök adják termék támogatást, 

 Fejlesztések Franciaországban, USA-ban és Cseh országban folynak, 

 Alkatrész ellátás Amerikából vagy magyarországi raktárról történik, 

  

  

  



 Bentley Instruments Inc.  
  

Minőség – Egyszerűség – Érték – Szerviz - Támogatás 

 Infra-vörös spektroszkópok - (FTIR) gyártása tejipar 

részére, PC vezérléssel – DairySpec és FTS műszerek, 

 Szomatikus sejtszámlálás - áramlásos citometria, 

 Összcsíra számlálás - nyerstejben, új IBC  

 AOAC, IDF előírásnak megfelelő műszerek, 

  



Bentley Magyarország Kft 
 Budaörsi központ, székesfehérvári telephely, 1996-ban alakult meg. 

 Két divízió: 

◦ Farm divízió: Állattenyésztési termékek kereskedelme, 

◦ Labor divízió: Analitikai és mikrobiológiai  

  műszerek a tejipar, élelmiszeripar, takarmány, víz  

  minőség, kozmetika, gyógyszergyártás, állat- 

  diagnosztika és egészségügy részére, 
 
 



◦ Jelenleg 14 fős cég, dinamikusan fejlődik,  

 

◦ Saját szervizháttér és alkatrész ellátás a garanciális és garancián túli 
szervizekre, 

 

◦ Értékesítésen túl, termék támogatás 

 

◦ Minőségi, innovatív termékek, közvetlen beszerzés gyártóktól, 
 

Bentley Magyarország Kft 



 Bentley Instruments Inc.  

DairySpec és FTS tej analizátorok 

 DairySpec műszerek tejüzemek részére: tej és tejtermék 
vizsgálat, érintőképernyő, FTIR, távdiagnosztika, (zsír, 
fehérje, cukor, sza, ph, urea, kazein, FPD,) 

  

 FTS analizátor – nagyobb laborok részére: 150 
minta/órától akár 600 minta / óra sebességig, FTIR, 
távdiagnosztika, automata mintavevő, (zsír, fehérje, 
cukor, sza, Ph, urea, kazein, FPD, BHB, ketozis, stb…), 



 Bentley Instruments Inc.  

Szomatikus sejtszámláló műszerek 

 FCM szomatikus sejtszámláló műszerek: áramlásos 
citometria elve (flow citometry), távdiagnosztika, 150 
minta / órától a 600 minta / óra sebességig. 

 Combi verzió az FTS-el 

  



 Bentley Instruments Inc.  

Bentley IBC Bactocount összcsíra számláló 

 Bentley IBC Bactocount: nyers tehén, juh, kecske, bivaly 
tej vizsgálata összcsírára, flow citometria, 1 lézer, 1 
detektor, 50-100-150 minta/ óra, összcsíra eredmény 20 
percen belül. 

 Bentley IBC Bactocount 3.0: Bemutató júniusi ICAR-on, 
nyers tehén, juh, kecske, bivaly tej vizsgálat összcsírára és 
szomatikus sejtszámra, 2 lézer és 4 detektor, 100-200 
minta / óra, összcsíra és szomatikus eredmény 20 percen 
belül, 



 Bentley Instruments Inc.  

Bentley IBCm manuális összcsíra és szomatikus 
sejtszámlálás 

 Bentley IBCm: nyers tehén, juh, kecske, bivaly tej vizsgálata 
összcsírára és szomatikus sejtszámra manuálisan, flow citometria, 1 
lézer, 1 detektor, kb max 50 minta/ óra, összcsíra eredmény 15 percen 
belül. 



Bentley műszerek főbb jellemzői 

 Nagy tapasztalat IR / FTIR műszerek terén, 

 Robosztus, megbízható műszerek, 

 Alacsony karbantartási és reagens költségek, 

 Távoli asztali diagnosztika, gyors szerviz, 

 Szerviz mérnökeinknek folyamatos tréningek, 

  



Bentley Magyarország Kft 
Folyamatosan bővülő termékskála 

 Unisensor – gyors szermaradvány és toxin tesztek tejüzemek részére, 

 Hygiena – atp higiéniai tesztek, PCR rendszerek, gyors pasztőrözöttségi vizsgálat, 

 Randox Food Diagnostics – toxin és szermaradvány vizsgálat szinte minden mátrixban, 

 Ohaus – ipari labor és mikro mérlegek, labor eszközök, 

 Don Whitley Scientific – anaerob kabinetek, 

 Funke Gerber – tejipari laboreszközök, 

 Liofilchem - táptalajok, 

 Microlit pipetták, adagolók. 



Bentley Magyarország Kft 
Főbb partnereink 

 Nébih, 

 Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft, 

 Alföldi tej, Fino Food, Óvártej, Nádudvar, Lactalis csoport, Tolnatej,  

 Bonafarm csoport, Pick, Sole-Mizo,  

 Capriovus Kft, 

 Magyar Államkincstár, 

 Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar, 

 Semmelweis Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézet, 

 Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, 

 Magyar Honvédség, 

  


