
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

PowTech 2019 תערוכת
בחודש הבא, בין התאריכים 9-11 לאפריל תתקיים בנירנברג, גרמניה, תערוכת POWTECH 2019 - התערוכה

המובילה בעולם בתחומי העיבוד, אנליזה וטיפול באבקות ומוצקים.

תערוכת Powtech נערכת פעם בשנתיים, ב-2017 הציגו בה 835 חברות מ-29 מדינות לקהל של 14 אלף
מבקרים מהתעשייה הבינלאומית. השנה צפויים להגיע מעל ל-16 אלף מבקרים לתערוכה שתסקור

את התפתחויות האחרונות בטכנולוגיות עיבוד מכני, מכונות וציוד.
 

השנה יציגו בתערוכה 891 חברות, בהמשך המייל ישנה רשימה של חברות שאנו מייצגים בארץ, אשר יציגו
בתערוכה ונשמח להכיר לכם אותן. 

תערוכה זו הינה במה מצוינת לאיתור פתרונות וספקים לבעיות ולפרויקטים אשר נמצאים על שולחנכם.    
 

יש בידינו כמות מוגבלת של כרטיסי כניסה ללא תשלום מטעם המציגים, לקבלת כרטיס שלחו
mail@berlintech.co.il לנו מייל

במידה ואתם מעוניינים בפרטים נוספים, קביעת פגישות עם חברות שמציגות בתערוכה או לשמוע על פתרון,
אתם מוזמנים ליצור קשר:

mail@berlintech.co.il בטל' 08-6638100 או באמצעות מייל

!Powtech-להתראות ב

רשימת חברות מציגות
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חברת YSTRAL מגרמניה מובילה בפתרון
בעיות של הזנת אבקות לנוזלים במהלך אחד

וקבלת תרחיפים מושלמים ללא גושים גם
של אבקות קשות להרטבה במיוחד.

החברה מחזיקה בפתרונות הטובים בעולם
לבחישה עם מיקסרים חופשיים מבועות

אוויר, הומוגנייזרים טבולים ורציפים. בנוסף
לחברה שלל פתרונות למעבדה ולפיילוט.

הפטנט הייחודי של YSTRAL לערבוב ושילוב
של אבקות בנוזלים, מבטיח הרטבה שלמה

ופיזור חופשי מגושים, המשלב גם מניעת
אבק ופידור של הסביבה הינו ייחודי ונמצא

בשירות תעשיות המזון, כימיה, תרופות,
חקלאות, פולימרים וצבעים.

YSTRAL תציג באולם 3 ביתן 431

למידע נוסף

חברת SCHLICK הינה יצרנית של דיזות,
אקדחי התזה, אקדחי דיזות ומערכות התזה

כוללות. החברה מספקת שלל פתרונות
לתהליכי ייצור במספר רב של

תעשיות: תעשיות הפרמצבטיקה, הכימיה,
הנדסת מזון וטכנולוגיית סביבה.

למעלה ממאה שנות ניסיון ומצוינות הופכים
את SCHLICK ליצרנית המובילה

באירופה בתכנון, ייצור והתקנה של דיזות.
לחברה יכולת לספק כל דרישה

בתחום: אקדחי התזה מודרניים,
דיזות straight forward, מכונות שטיפה

בלחץ או כל צורך אחר.

SCHLICK תציג באולם 1 ביתן 156

למידע נוסף

חברת קיסל KIESEL היא יצרנית עולמית של
מוצרי טיפול בנוזלים בסטנדרטים גבוהים
למגוון תעשיות במשך 50 שנה. בין מוצרי

החברה ברזים ואביזרים סניטריים, מערכות
Pig Cleaning ניקוי צנרת היגייניות

Systems ומשאבות למטרות שונות. 

מוצרי KIESEL מהווים מענה מושלם של
"לוגיסטיקה פנימית של נוזלים" במפעלי

ייצור. 

טווח היישומים של המשאבות כולל נוזלים
בעלי צמיגות נמוכה וגבוהה, ואלה יכולים

להיות מזוהמים ומעורבים בחומרים שוחקים
או סיביים וכן בגזים. ניתן גם לשאוב משחות

לצורך הולכה דרך מערכת צינורות. מוצרי

REMBE  במשך למעלה מ-35 שנים
GmbH מפתחת, מייצרת ומוכרת שורה של
מוצרים מתקדמים מסוגם בתחומי הבקרה,

מדידה ובטיחות בתעשייה.

חברת REMBE מתמחה במתן פתרונות
לצרכים ייחודיים של לקוחות תעשייתיים.

בחברה פועלות שתי חטיבות:
חטיבת בקרה – אחראית על פיתוח וייצור

מגוון של מערכות מדידה, החל
במתמרים (transducers) וכלה במערכות

למדידת ובקרת זרימה של מוצקים.
המערכות הללו מיועדות לסילואים,
מיקסרים, מיכלים ולעוד שימושים

תעשייתיים הדורשים בקרה מדוייקת
ומתקדמת על תהליכי היצור.
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KIESEL משמשים יצרנים במגוון תעשיות,
כגון תעשיות כימיות ופטרוכימיות,

ביוטכנולוגיה, פרמצבטיקה, קוסמטיקה,
מזון, חלב ומשקאות.

 
KIESEL תציג באולם 3 ביתן 370

למידע נוסף

חטיבת בטיחות –  כאן מייצרים
דיסקים (burs�ng discs), שסתומי

לחץ (breather valves) ומערכות הגנה
בפני פיצוצים שמיועדים למגוון יישומיים

תעשייתים.

REMBE תציג באולם 5 ביתן 410

למידע נוסף

חברת ELEKTROR הינה מובילה בינלאומית בתחום אספקת מפוחים צנטריפוגליים, מפוחים רדיאליים
ומפוחים רגנרטיביים עם ספיקה מקסימלית של 8250 מק"ש.

בגלל היישומים הרבים שעושים שימוש באוויר, מוצרי החברה קיימים כמעט בכל תחום יצרני בתעשייה. 
ELEKTROR שמה דגש מיוחד על התחומים הבאים: פיתוח מפוח צנטריפוגלי לשימוש בטכנולוגיות יניקה

וייבוש, ענפי תעשייה כגון מזון, משקאות וטקסטיל, טכנולוגיית מסועים, טכנולוגיה סביבתית, בקרת אקלים,
ותחומי אריזה והדפסה. בכל התחומים הללו, ELEKTROR עובדת בשיתוף פעולה עם יצרני מתקנים ומכונות

ומתאימה מפוח צנטריפוגלי הנדרש על פי היישום הנדרש.

ELEKTROR תציג באולם 4 ביתן 557

למידע נוסף

?Powetech רוצה כרטיס כניסה לתערוכת
mail@berlintech.co.il - שלח מייל
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הסר | דווח כספאם

YouTube-צפו בנו ב
רוצים להכיר את האנשים מאחורי השם ברלין טכנולוגיות?

 צפו בצוות שמטפל בכם בכל יום, בסרטון החדש שלנו.

לצפייה - לחצו כאן

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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