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Pulverteknik

AMANDUS KAHL GMBH REINBEK, TYSKLAND

Maskiner och anläggningar för pelletering, extrudering, malning av biobränsle, recycling-
material som plast, papper, kemikalier etc. Bandtorkar, kylare. 
NeuhausNeotec – Valskvarnar för finmalning med jämn partikelfördelning och låg  
energiförbrukning.
www.kahlgroup.de

ANDOCKSYSTEME GMBH BADENWEILER, TYSKLAND

Splitventiler för sluten hantering av pulverprodukter. Aktiva och passiva ventiler.  
Satsningssystem för reaktorer.
www.andocksysteme.de

AZO GMBH OSTERBURKEN, TYSKLAND

Helautomatiserade materialhanteringssystem omfattande pneumatisk transport, vägning, 
dosering, Big Bag-tömning & fyllning, kontrollsiktning för torra respektive våta processer, 
recepthantering samt lagringssystem för bulkmaterial.
www.azo.com

CELSIUS / VAN BEEK B.V. DRUNEN, HOLLAND

Värmeskruvar och kylskruvar för torkning, kylning och konditionering. Transportskruvar, 
doseringsskruvar. Standardiserade utföranden med hög finish för livsmedel- och läkemedels-
industrin.
www.van-beek.nl

ELINO INDUSTRIE-OFENBAU DÜREN, TYSKLAND

Högtemperaturugnar för kontinuerlig torkning, värmebehandling, kalcinering, sintring av 
pulver, granulat och bulkmaterial. Direkt eller indirekt uppvärmda roterande ugnar och 
bandugnar.
www.elino.de

EIRICH HARDHEIM, TYSKLAND

Intensivblandare för blandning, granulering, sönderdelning och homogenisering av torra, 
fuktiga, fibrösa eller pastösa material. Kompletta anläggningar för dosering, vägning, bland-
ning, granulering etc. Kvarnar för våt- och torrmalning.
www.eirich.de

FAMAT SA ST-SULPICE, SCHWEIZ

Manuella eller automatiska provtagare för pulver och vätskor. Unikt patenterat tätningssys-
tem utan lösa o-ringar. För vakuum och tryck.
www.famat.com



FLOVEYOR DRONTEN, HOLLAND

Aeromekaniska transportörer för effektiv, skonsam transport av pulver, granulat och pellets. 
Transportören kan konfigureras med flera in- och utlopp och restfri tömning. Hög  
momentan transportkapacitet.
www.floveyor.com

GKM SIEBTECHNIK GMBH WAIBSTADT, TYSKLAND

Tummelsiktar för pulver eller granulat. Flera siktdäck för fraktionering. Vibrerande  
tummelsiktar för kontrollsiktning.
www.gkm-net.de

HOSOKAWA BEPEX GMBH LEINGARTEN, TYSKLAND

Torrkompaktering och brikettering av pulverformiga material för framställning av dammfria 
produkter med hög bulkdensitet. Bexmill kvarnar/siktkvarnar.
www.hosokawabepex.de

HOSOKAWA MICRON BV DOETINCHEM, HOLLAND

Blandning, torkning och agglomerering för satsvisa och kontinuerliga processer. Cyclomix 
för intensiv blandning av pulver, fuktiga och pastösa produkter etc. DMR-kontinuerlig tork 
för fuktiga, pastösa material. Flexomix, kontinuerlig blandare/granulator. Vrieco-Nauta för 
skonsam blandning/torkning.
www.hosokawamicron.nl

HUMBERT & POL GMBH & CO MELLE, TYSKLAND

Pendelskopelevator för skonsam transport av ömtåliga pulver, slitande material, granulat, 
flingor och styckformiga produkter. Elevatorerna, som är moduluppbyggda, kan förses med 
flera in- och utlopp.
www.humbertundpol.com

INNOJET STEINEN, TYSKLAND

Fluidbed-, agglomererings- och coatingsystem för torkning, dragéering, tablettcoating  
och filmbeläggning för pulver, pellets och tabletter. System Ventilus och Aircoater.  
Från labskala till produktionsskala.
www.innojet.de

HOSOKAWA MICRON LTD  RUNCORN, ENGLAND

Containmentsystem för sluten hantering av pulver och granulat. Laminar Flow Booths,  
Isolatorer, Gloveboxes, täta system för fyllning av pulverprodukter i fat, kartonger etc.,  
med invändig liner.
www.hosokawa.co.uk



PINK GMBH WERTHEIM-BESTENHEID, TYSKLAND

Vakuumtorkar och vakuumtorkskåp. Roterande kontorkar. Torkskåp med varmluftsystem, 
lösningsmedelsåtervinnning.
www.pink.de

SCHENCK PROCESS GMBH DARMSTADT, TYSKLAND

Pulverdoserare för volymetrisk och gravimetrisk dosering. Kontinuerlig och satsvis dosering 
med loss-in-weight system, skruvdoserare och vibrationsdoserare. Massflödesmätare enligt 
Coriolisprincipen. Bandvågar för dosering och registrering av flöde. Siktar för kalla och 
varma produkter. Torkar, kylare och vibrationsmatare.
www.schenckprocess.com

SCHRAGE ROHRKETTENSYSTEME GMBH FRIEDEBURG, TYSKLAND

Rördisktransportörer för pulver, granulat, slam, bulkmaterial etc. För såväl torra som fuktiga 
och slitande material. Ett skonsamt och dammtätt transportsätt i 3D-design.
www.schrage.de





BIAZZI SA CHAILLY/MONTREUX, SCHWEIZ

Kompletta anläggningar för hydreringar. Biazzireaktor med hög massöverföring och stor 
värmeöverföringsyta. Även lab-reaktorer för gas- och vätskereaktioner.
www.biazzi.ch

BUCHIGLASUSTER AG USTER, SCHWEIZ

Kemreaktorer och tryckautoklaver i glas, glasemalj eller rostfritt stål. För lab-, pilot- och 
produktionsskala. Reaktorer med magnetomrörare för helt sluten process. Minipilot 5 och 
10 liter som kemreaktorer baserade på det unika ”Buchiflexsystemet.” Gasdoseringssystem 
för bl.a. hydreringar.
www.buchiglasuster.com

DIEMME LUGO, ITALIEN

Diemme filterpressar från små manuella till pressar med helautomatik, med eller utan 
membranteknik.
www.diemmefiltration.com

DRM, DR MÜLLER AG MÄNNEDORF, SCHWEIZ

Fundabac tryckfilter för avskiljning av fasta partiklar i vätskefas. Tömning som torr  
filterkaka eller som förtjockad slurry.
www.drm.ch

FERRUM AG RUPPERSWIL, SCHWEIZ

Horisontella och vertikala urskalningscentrifuger. Pushercentrifuger för kontinuerlig  
filtrering. Vertikala topptömda mindre centrifuger i pilotskala.
www.ferrum.net

HUBER KÄLTEMASCHINENBAU GMBH OFFENBURG, TYSKAND

Ministat och Unistat värme- och kyltermostat. Öppna och slutna värmebad för  
temperaturområden från -120°C +400°C. Premiärvisning av helt nya styrpaneler  
(Pilot One). Oljebad för lab-ändamål samt större slutna termostater för pilotanläggningar/
produktionsanläggningar.
www.huber-online.com

Vätsketeknik 

IKA-WERKE STAUFEN, TYSKLAND

Maskiner för blandning, dispergering, homogenisering, våtmalning, för batchvisa eller  
kontinuerliga processer. Kompletta anläggningar för blandning och dispergering av salvor, 
krämer, pastor etc. samt för kontinuerlig inblandning av pulver inline i vätskefas och för pulver 
i vätska med hög energitillsättning. Kolloidkvarnar för sönderdelning i kontinuerlig ström samt 
dispaxreaktorer med rotor/stator-principen för intensiv sönderdelning och dispergering.
www.ikaprocess.de



PFAUDLERWERKE GMBH SCHWETZINGEN, TYSKLAND

Glasemaljerade reaktorer, lagringstankar, värmeväxlare, ventiler, omrörare. Pilotreaktorer  
för forskning och utveckling. Flera olika emaljkvalitéer för specifika ändamål.
www.pfaudler.de
Tycon - glasemaljerade reaktorer, lagringstankar, omemaljeringar. 
www.tycontechnoglass.com

Chemineer – omrörare för reaktorer, blandningstankar. 
www.chemineer.com

Edlon – processbehållare, reaktorer i linat utförande i PVDF, PTFE med flera. 
www.edlon.com

MAVAG NEUNKIRCH, SCHWEIZ

Filternutchar och filtertorkar för filtrering i slutet system. Filtrering av suspensioner samt 
torkning. Kompletta anläggningar med styrsystem, vakuumsystem, värme/kyltermostater. 
Funda-filter.
www.mavag.com

SULZER CHEMTECH WINTERTUR, ALLSCHWIL, SCHWEIZ

Utrustning för indunstning, separation, vätske-vätske-extraktion och absorption.  
Distillationskolonner, tunnfilmsindunstare, kolonnfyllningar, strukturerade packningar, 
kolonnbottnar. Membranteknologi för filtrering och separation. Statiska blandare för  
kontinuerlig blandning. Kristallisationsutrustning.
www.sulzer.com

SYSTAG AG RÜSCHLIKON, SCHWEIZ

Automatiska reaktionsutrustningar i labskala, FlexyLab, kalorimetrisystem för process- 
uppskalning i glas eller rostfritt stål. Kompletta system med mjukvara för optimering  
och automatisk processdokumentering.
www.systag.ch

WOLFTECHNIK FILTERSYSTEME WEIL DER STADT, TYSKLAND

Kompletta processfilter i standardutförande och skräddarsydda lösningar. Påsfilter, patron-
filter, djupfilter, skiktfilter, metallfilter, självrensande filter.
www.wolftechnik.de



VI HÄLSAR DIG HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL

PROCESSTEKNIK
Skandinaviens största mässa för processutrustning och processteknologi.

Vi visar utrustningar från de flesta av våra leverantörer inom våra specialområden 
med många intressanta nyheter.

Ring gärna och avtala tid för ett sammanträffande.
TELEFON 031-85 04 60

Vårt monternummer är C04:22

ROLAND CARLBERG  
0708-29 25 11 

HENRIK LÄNNERBO 
0706-29 20 72 

PATRIK PÅLSSON 
0708-29 22 10

Fiskhamnsgatan 6A, 414 58 Göteborg 
Telefon 031-85 04 60, Fax 031-85 04 61

e-mail: info@rcprocess.se

n 6A, 414 58 Göteborg

JOHAN CARLBERG 
0708-60 94 57 

MATS ROLANDER 
0706-49 04 64 

MARTIN HAGSTRÖM  
0709-40 83 55 

ANDREAS LINEBERG 
0705-86 04 69

Torkning     Blandning     Malning     Siktning     Transportörer     Pulveranläggningar      
Dosering     Vägning     Brikettering     Granulering     Pelletering     Provtagning

PULVERTEKNIK

Dispergering     Våtmalning     Homogenisering     Våtsiktning     Indunstning     Destillation     Extraktion 
Hydrering     Filtrering     Centrifugering     Tryckfiltrering     Glasemaljerade reaktorer

VÄTSKETEKNIK

Beställ entrébiljett kostnadsfritt på vår hemsida www.rcprocess.se

ÖPPETTIDER PROCESSTEKNIK: TISDAG-TORSDAG 09.00-17.00

VI HÄLSAR DIG HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILLV

Kabelgatan 8, 195 60 Arlandastad 
Telefon 08-591 200 60, Fax 08-591 201 02

e-mail: j.carlberg@rcprocess.se
www.rcprocess.se
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