ACHEMA 2012
18 – 22 JUNI
Öppettider: måndag till fredag 09.00-18.00.
Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till ACHEMA 2012 i Frankfurt.
Som vanligt är vi med våra leverantörer på mässan och visar många intressanta nyheter.
Våra leverantörer är:

Amandus Kahl GmbH & Co. KG, Reinbek Hamburg
Hall 6.0 Monter D018
Maskiner och kompletta anläggningar för pelletering, extrudering, blandning, torkning och kylning samt
malning avsedda för kemiska produkter, biobränsle, avfallsprodukter för återvinning, fodermedel mm.
Ställer ut tillsammans med Neuhaus Neotec som har utrustning för malning med valskvarnar etc.
Amandus Kahl visar tillsammans med Neuhaus Neotec: 1 pelleting press typ 38-600, 1 pelleting press typ 14175 GMP, 1 extruder typ OEE 8 (new design), 1 grinder LWM 100 GMP och 1 fluidized system minibatch.
Andocksysteme G. Untch GmbH, Badenweiler
Hall 3.1 Monter A25
Andocksysteme utvecklar och tillverkar splitventiler för sluten hantering av pulver och granulat samt bälgar,
kärl och satsningssystem för exempelvis reaktorer.
De har vidareutvecklat den klassiska splitventilen, genom att förbättra den på ett stort antal punkter. Ventiler
med höga containmentnivåer, i synnerhet med PTFE-tätningar. Andocksysteme har även bälgar,
kompensatorer, reaktorsatsningskärl, reaktorsatsningssystem, kärl och andra typer av ventiler.
Azo GmbH & Co, Osterburken
Hall 6.0 Monter C50
Helautomatiserade materialhanteringssystem för pneumatisk transport, vägning, dosering, Big Bag tömning &
fyllning, kontrollsiktning för torra respektive våta processer, recepthantering samt lagringssystem för
bulkmaterial.
AZO Componenter recepthanteringssystem, kontrollsikt, pneumatisk transport med tillhörande utrustning
som mottagare och cellmatare, AZODOS doseringsutrustning.
Biazzi SA, Montreux
Hall 9.2 Monter B4
Kompletta anläggningar för hydrering. Biazzi har utvecklat en reaktor med hög massöverföring och hög
värmeöverföringsyta. Lab-reaktor i kilolabskala för gas-vätskereaktioner.
Büchi AG, Uster
Hall 5.1 Monter C90
Specialiserade på kemreaktorer och tryckautoklaver i glas, glasemalj eller rostfritt stål. För lab, pilot och
produktionsskala.
Büchi visar: New filter systems: a fully inert version, a high containment and a pressure filter extend our
enormous range of filtration solutions, Our latest development, the vertically mounted, compact and robust high
performance heat exchanger, For complete metal-free reactions, the new Büchi interclave with glass lined reactor

is the first choice in our pressure reactor portfolio, New compact high pressure reactor system for larger vessels.
Our new, state-of-the-art hydrogenation system.
Celsius, Drunen
Hall 9.2 Monter D39
Värmeskruvar och kylskruvar för torkning, kylning och konditionering. Transportskruvar, doseringsskruvar,
standardiserade utföranden med hög finish för livsmedel och läkemedelsindustrin.
DrM, Dr Müller AG, Männedorf
Hall 5.0 Monter B16
Fundabac tryckfilter för avskiljning av fasta partiklar i flytande fas. Tömning som torr filterkaka eller som
förtjockad slurry.
Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH, Hardheim
Hall 5.0 Monter B86
Intensivblandare för blandning, granulering, homogenisering av torra, fuktiga, fibrösa
eller pastösa material. Satsvis och kontinuerligt. Kvarnar för torr- och våtmalning.
Granulerings- och torkutrustning för filterkakor, slam etc.
Eirich visar : Mixer R01 och mixer R12W.
Elino Industrie-Ofenbau GmbH, Düren
Hall 9.2 Monter C2
Högtemperaturugnar för kontinuerlig torkning, värmebehandling, kalcinering, sintring av pulver, granulat och
bulkmaterial. Direkt eller indirekt uppvärmda roterande ugnar och bandugnar.
Famat, St-Sulpice
Hall 8.0 Monter F72
Manuella och automatiska provtagare för pulverprodukter. Unika konstruktioner med tätningar utan lösa oringar.
Ferrum AG, Rupperswil
Hall 6.0 Monter C73
Horisontella och vertikala urskalningscentrifuger. Pushercentrifuger för kontinuerlig filtrering i en eller
flerstegsutförande.
Ferrum visar: A small mobile scraper centrifuge VTC-M 400/200 and a small pusher centrifuge P-50.
Huber Kältemaschinenbau GmbH, Offenburg
Hall 4.2 Monter B49
Värmebad i öppna och slutna system för temperaturområden från -120° till +400°. Utrustningar för såväl
laboratorieändamål samt produktion.
Humbert & Pol GmbH & Co KG, Melle-St. Annen
Hall 3.1 Monter G50
Pendelskopselevatorer för skonsam transport av ömtåliga pulver, slitande material, granulat, flingor och
styckformiga produkter. Kan utrustas med flera in- och utlopp.
H & P visar: A bucket elevator with integrated scale, feeded by a H&P belt conveyor.
Ika-Werke GmbH & Co KG, Staufen
Hall 5.0 Monter D86
Utrustning för dispergering, homogenisering, in-line blandning samt upplösningssystem för pulver/vätskor.
Magic LAB, in-line blandare i lab. skala. Process-Pilot lab. utrustning.
MHD 2000 och CMS 2000 för inblandning av pulver i vätska.
Masterplant universalsystem med blandningskärl och omrörare för pastor, salvor och krämer.
Ika visar: IKA magicPLANT – a small laboratory plant for mixing, homogenizing and drying, the dry mill IKA
Pilotina – available as cutting mill, impact mill and universal mill with both milling modules as well as the
corundum disk mill MCD 2000/.
Innojet Herbert Hüttlin, Steinen
Hall 4.0 Monter G26
Fluidbed-, agglomererings- och coatingsystem för torkning, dragéering, tablettcoating, agglomerering och
filmbeläggning för pulver, pellets och tabletter. System Ventilus och Aircoater. Från lab. skala till
produktionsskala. Även ombyggnader av befintliga coatingsystem.

Innojet visar: Live-trials in our Innojet Ventilus ® V-2.5 (laboratory scale), product movement in our Innojet
Aircoater® A-15 (pilot scale) and an Innojet Ventilus® V-100 (production scale).
Mavag AG, Neunkirch + Pfaudler Werke GmbH, Schwetzingen
Hall 5.0 Monter D22
Filternutchar och filtertorkar för filtrering i slutet system. Filtrering av suspensioner, tvättning av filterkakan
samt torkning. Kompletta anläggningar med styrsystem, vacuumsystem och värme-/kyltermostater.
Glasemaljerade reaktorer.
Mavag visar: New Mavalab pre-engineered simple filter dryer as pilot unit, glass lined agitated
nutsche filter, 50 l paddle dryer and magnetic drive agitators.
Oli Spezialanlagen GmbH, Geretsried
Hall 3.1 Monter C48
Kompakta semi- och helautomatiska lådpackare och palläggare. Lådpackarna packar vertikalt och horisontellt
och klarar flaskor, påsar, kapslar, blister. Palläggarna är lämpliga för kartonger, flaskor, burkar mm.
Oli visar: Oli 310 with olimat 3D and Oli-pal A.
Olsa, Milano
Hall 6.1 Monter C14
Vacuumtorkar, vacuumblandare och kontakttorkar samt processanläggningar för lösningar och suspensioner.
Optima, Schwäbisch Hall
Hall 3.0 Monter A73
Doserings- och fyllningsutrustningar för pulver, granulat och torra produkter. Kompletta linjer eller enskilda
utrustningar för livsmedel, kemi och läkemedelsindustri.
Pink GmbH, Wertheim-Bestenheid
Hall 5.1 Monter E79
Vacuumtorkar och vacuumtorkskåp, roterande kontorkar, torkskåp med varmluftssystem och
lösningsmedelsåtervinning.
Pink visar VSD 650-650-140-5 med CIP .
Schrage Rohrkettensysteme GmbH, Friedeburg
Hall 6.0 Monter C37
Rördisktransportör för transport av pulver, granulat, slam etc. för såväl torra som fuktiga material.
Sulzer Chemtech Ltd, Winterthur
Hall 4.0 Monter D48
Utrustning för indunstning, separation, vätske-vätske – extraktion och absorption. Destillationskolonner,
tunnfilmsindunstare, kolonnfyllningar, strukturerade packningar, kolonnbottnar, membranteknologi för
filtrering och separation, separata blandare.
Systag, Rüchlikon
Hall 4.2 Monter D77
Reaktionsutrustningar I labskala, FlexyLab, kalorimetrisystem för processuppskalning I glas eller rostfritt stål.
Kompletta system för uppskalning och processdokumentering.
Systag visar: Systag is going to present a range of new and innovative products.
Ventilex B.V, Ad Heerde
Kontinuerliga Fluidbed-torkar för värmebehandling, torkning, kylning etc.
Ventilex visar: Shaking fluid bed pilot dryer (1,05m²).

Hall 4.0 Monter G23

Wolftechnik, Weil de Stadt
Hall 5.0 Monter C75
Kompletta processfilter i standardutförande och skräddarsydda lösningar. Påsfilter, patronfilter, djupfilter,
skiktfilter, metallfilter och självrensande filter.
Wolftechnic visar: 4WTBF85 Bag Filter Housing for 4 filter bags, WTSRF Self Cleaning Filter with hinged cover,
Quick Pack Filter System (alternative to 3M/Cuno CTG-Klean-System) and LUPUS-II replacement cartridges for
Bag Filter Housings.
Hosokawa-gruppen har denna gång beslutat att ha en egen expo i Augsburg, 21-22 juni. Ni är välkomna att

kontakta oss om ni har några frågor eller önskar besöka Hosokawa AlpineExpo.

Kontakta oss gärna om ni önskar boka tid för ett möte under mässan eller om ni vill ha mer info kring någon
produkt.
Du kan enkelt skicka ett email genom att klicka på info@rcprocess.se eller på någon av e-postadresserna
nedan.
Med vänlig hälsning
ROLAND CARLBERG PROCESSYSTEM AB

Roland Carlberg
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