Låt oss guida på Achema 2018
Mässan för processindustrin, 11-15 juni Frankfurt am Main Tyskland

Vi visar er tekniska lösningar

Rätt kontakter, effektiv mässa

Vi finns på plats i Frankfurt för att guida er till de bästa
tekniska lösningarna inom pulver, vätska, filter, torkning,
mätinstrument, gas och energi, samt fyllning och
förpackning. På mässan hittar du allt för tillverkning av
livsmedel och läkemedel samt kemi, process, petrokemi med mera. Våra partners är ledande inom sitt
respektive område och visar den senaste utvecklingen.

Genom vårt breda program och långa erfarenhet inom
processteknik kan vi tillsammans med våra leverantörer
erbjuda rätt utrustning för er process. Vi hjälper dig
med produktval, teknisk problemlösning, utbildning och
service. Boka in möten med oss i förväg för att träffa rätt
expert och spara tid.

Boka tid med ledande leverantörer på mässan, kontakta oss:
Ånga, Gas och Energi

Instrument & analys, Desinfekionssystem, Pumpar

Anders Bergström
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Claes-Ove Nilsson
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Kurt Olofsson		
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Vätsketeknik
Peter Olofson		
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Förpackningsteknik
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HALL 3.0-3.1 - Läkemedels- och
förpackningsteknik
ALL-FILL, England: 3.0 monter D71
Vertikala skruvdoserare Series 10 volumetric
och ”sack-fill” samt Micro-100.
BEHN+BATES, Tyskland: 3.0 monter F38
Säckfyllare för öppna säckar, ventilsäckar av
papper samt säckar i plast (PE). Primärt för
livsmedel och pharma.
CHRIST Packaging Systems, Tyskland: 3.1
monter D35
Helautomatiska lådpackare, sträckbanderollerare och kartonneringsutrustning.
DARA PHARMACEUTICAL PACKAGING,
Spanien: 3.0 monter B13
Dara tillverkar tvättnings-, steriliserings-,
fyllnings- och förslutningsmaskiner för
flaskor, vialer, ampuller, sprutor och
infusionspåsar. Maskinerna kan hantera
vätskor, semisolida produkter och pulver
i sterila miljöer. Maskinerna är antingen
fristående enheter eller integrerade i
kompletta produktionslinjer.
DOTT. BONAPACE, Italien: 3.0 monter J73
Småskalig utrustning för tablettering, kapslar,
vialer och suppositorer.
FEIGE, Tyskland: 3.0 monter F38
Feige tillverkar fyllningssystem för fyll-ning
av flytande och viskösa produkter i IBC’er,
fat, dunkar, hinkar och påsar för kemisk-,
läkemedels-, petrokemi-, färg-, byggmaterialoch livsmedelsindustrin.
HAVER & BOECKER, Tyskland: 3.0 monter F38
Tillverkare av säckfyllningsmaskiner för
primärt icke hygieniska applikationer.
Maskiner för öppen säck, ventilsäck samt
plastsäck.
HALL 4.0 - Termiska Processer
3V Tech, Italien: 4.0 monter C66
Filtertorkar (Cogeim), reaktorer i glasemalj
(Glasscoat) och indunstare (Mabo).
SOFFIERIA SESTESE, Italien: 4.0 monter A43
Tillverkare av Borosilikat glass, rostfritt stål
och Hastelloy processutrustning, rör och
kopplingar för kemi- och läkemedelsindustri.
Levererar kompletta system för läkemedelstillverkningsprocesser och pilotanläggningar.
GAB NEUMANN, Tyskland: 4.0 monter F65
Grafit- och kiselkarbidvärmeväxlare,
utrustning och komponenter för starkt
korrosiva applikationer inom kemi-, fin-kemi,
farmaceutisk (GMP) och stålindustri.
JOHN-ZINK HAMWORTHY, Tyskland: 4.0
monter D1
Processbrännare, facklor och gasåtervinningssystem för petrokemi, biogas,
livsmedels- och pappersindustrin.
KOCH-GLITSCH, England: 4.0 monter D1
Kolonnpackningar och kolonninredning
såsom bärbottnar, vätskefördelare och
droppavskiljare.
KÖRTING, Tyskland: 4.0 monter J22
Ejektorer, vakuumsystem, Venturiskrubber.
Skuren modell av en ångstråleejektor för
vakuum. Termokompressor för återvinning av
ånga.

PILLER VENTILATOREN, Tyskland: 4.0 monter
J62
Industriella fläktar för gaser och ånga, för
transport och kompression.
VFF, Tyskland: 4.0 monter D66
Visar hela sitt produktprogram på kolonninredningar med fokus på Net Ball® och
Duranit® X500 inerta kulor.

utförande med snabbspännen, lyftutrustning,
ultraljudsrensning och det nya balanssystemet för att ta bort levande krafter.
BRABENDER; Tyskland, 6.0 monter B50
Ställer ut stora delar av sitt program av
doseringsutrustningar, bl.a FiberXpert,
doserar speciellt utformad för dosering av
fibrer, samt hygieniska doserare.

ANDRITZ GOUDA, Holland: 5.0 monter B7

FPS, Italien 6.0 monter D33
Containment utrustning och finmalningskvarnar för läkemedel och finkemi.

Världsledande leverantör av valstorkar,
paddeltorkar och paddelkylare. För solidifiering finns kylvalsar och pastillatorer samt
ångskalare för rotfrukter.

NERAK, Tyskland: 6.0 monter A18
Vinkel- och pendelskopelevatorer i varierande
utföranden för skonsam vertikal- och
horisontaltransport.

COMI CONDOR, Italien: 5.0 monter B48
Ställer ut två satsvisa centrifuger – en med
inverterad filterkorg och en typ ”peeler”.

HALL 8.0 - Pumpar och kompressorer

HALL 5.0 - Mekaniska Processer

DINNISSEN, Holland: 5.0 monter D17
Automatiska säcktömmare, Pegasus-mixers
och slungsiktar, HAMEX hammarkvarn mm.

FELUWA, Tyskland: 8.0 monter H93
Pumpar av typen slangmembrankolvpump
för svåra medier och höga tryck till tung
processindustri.

EMDE, Tyskland: 5.0 monter A88
Komplett program för pulverhantering såsom
transportörer, storsäckstömmare, visar bl a
storsäcksfyllare, blandare mm.

FRISTAM PUMPEN, Tyskland: 8.0 monter A54
Transport och blandningspumpar i hygieniskt
utförande samt dispergerings-utrustning för
pulver/vätska eller vätska/vätska.

EATON TECHNOLOGIES, Tyskland: 5.0 monter
D62
Påsfilter, patronfilter, påsfilterhus,
patronfilterhus, diskfilter, backspolande filter,
korgsilar.

GATHER, Tyskland: 8.0 monter H41
Högkvalitativa kugghjulspumpar.

SIEBTECHNIK, Tyskland: 5.0 monter C72
Visar utrustning för provberedning i
laboratoriemiljö som kon- och kulkvarnar,
analyssiktar, luftstrålesikt och käftkross. Mest känd som leverantör av provtagningsanläggningar inom processindustrin.
PROCESSCOMPONENTS (Mucon); England, 5.0
monter E77.
Visar sina IRIS-ventiler, skjutspjäll, hygieniska
ventiler, utmatningshjälpmedel samt
konkvarnar
FRYMAKORUMA, Schweiz: 5.1 monter D33
Våtmalning, homogenisering och vakuumblandning. Visar vakuumprocessanläggningar
samt olika typer av våtmalningskvarnar.
LENZING TECHNIK, Österrike: 5.0 monter D7
Högkvalitativa automatiska självrenande filter
av vätskor med olika iskositet. På grund av sin
patenterade, innovativa teknik kan enheter
användas i nästan alla branscher.
GRAVER TECHONOLOGIES LLC, 5.1 monter E49
Utvecklar och tillverkar industriell filtrerings-,
separations- och reningsteknik för att effektivt
avlägsna partiklar och lösliga föroreningar
från ett brett spektrum av vätskor och gaser.
HALL 6.0 - Mekaniska Processer
3M: 6.0 monter C35
Global marknadsledande inom utveckling,
tillverkning, effektivt och ekonomiskt
sortiment av filter för en mängd olika
industrimarknader (pharma, biopharm,
kemikalier, bilindustrin, metall, energi, vatten)
ALLGAIER, Tyskland: 6.0 monter C49
Kontrollsiktar, våtsiktar och för fraktionering.
Visar en tummelsikt TSM 1200/2 i rostfritt

HAMMELMANN, Tyskland: 8.0 monter G69
Process och högtryckspumpar upp till
4000 bar
POMPETRAVAINI-NSB, Schweiz: 8.0 monter
E80
Vakuumpumpar, kompressorer och vakuumsystem.
SERA PRODOS GMBH, Tyskland: 8.0 monter
K63
Tillverkare av dosersystem och -komponenter
för vätskor.
HALL 11.1 – Instrumentering och
kontrollutrustning
Dr. THIEDIG: 11.1 monter E63
Kundanpassade provtagnings- och
analysstationer inom kraftvärme-, kärnkraftssamt bryggerisektorn.
HAMILTON, Schweiz: 11.1 monter F43
Elektroder för pH, syre ch konduktivitet.
KNICK, Tyskland: 11.1 monter A45
Mätinstrument för pH, syre, konduktivitet
samt armaturer. Även instrument för ATEX.
OPTEK, Tyskland: 11.1 monter A52
Mätutrustning för optisk mätning i processer,
exempelvis koncentration, fasseparation mm.
SENSOTECH, Tyskland: 11.1 monter F75
Ultraljudsmätare för exakt in-line mätning av
koncentration.

