Drinktec München 14-19 september 2009
Världens största mässa för dryckesindustrin. Allt från råmaterial till färdig produkt.
Av våra leverantörer träffar du:
STEINFURTH

hall A3, monter 433

Kontrollutrustning för linjen och labbet.
CO2-mätare, momentmätare, templogger och mycket mer.

SOMEX

hall A3, monter 429

Irländskt företag som utvecklat den enda användarvänliga trycktestaren för
Pet- och glasflaskor (Burst tester). Visar dessutom avkarboniserare i två
storlekar, autodispenser och ytterligare utrustning.

FISCHER MASCHINEN- UND APPARATEBAU

hall A4, monter 636

Plattvärmeväxlare, vörtkylare, pumpar, reglerutrustning och ölpastör.

RINK

hall B4, monter 512

Skruvförslutare, avskruvare, avkorkare, resttömningmaskin.
Nyhet! 8-ställig förslutningsmaskin med två satser förslutningshuvuden,
inget byte vid olika kapsyler.

SYSCONA
Backsortering med ny halsringsavkänning separerar Pet returflaskor
från övrig Pet.
360° dekorkontrollanläggning (senaste generationen).
Nivåkontrollanläggning (senaste generationen).
Backutsorteringssystem (nyhet).
Ovanstående visas i drift i rundbana.

hall A5, monter 123

MALEK

hall A5, monter 231

Specialist på hel- och halvautomatiska linjer för keg. Visar en keganläggning
för 60 fat/timme.

P.E.

hall A5, monter 313

”Adhesleeve” etiketteringsmaskin - revolution på området rulletiketter.
Ersätter hot-melt hantering och traditionell etikettkapning.
METALNOVA

hall B5, monter 111

Visar “Monoblock” fyllning/förslutning som sammanfattar senaste årens
nymodigheter.
• Baseless designmaskin, motor och drivenhet på toppen medför utrymme
under flaskor, komplett fri för rengöring, inspektion etc.
• Elektriskt volymetriskt fyllningssystem för stilla produkter. Noggrannhet,
enkel rengöring och flexibilitet.
• Pet-flaskinmatning med synkroniserat stjärnhjul.

CROWN-BAELE

hall B5, monter 224

Specialiserade på ombyggnader av Crown-Baeles tapp- resp. sköljmaskiner. Kostnadseffektivisering och personlig service.

DIMAC / AETNA

hall B5, monter 415

”Galaxy” – Dimacs största och snabbaste trågpackare uppbyggd som
modulmaskin för plast, plast/pad eller plast/tråg.
ACMI
Visar möjligheter och leveranser med allmän information om Acmi.
Acmi firar samtidigt 25 års jubileum och har öppet hus i Parma –
shuttleservice med information om tidtabeller, adresser etc.

Mats Berglund finns på mässan och träffas säkrast hos Steinfurth.
Mobil nr. +46 70 602 28 66.
MGB TEKNIK AB
Mats Berglund

hall A6, monter 402

