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NIEUWSBRIEF
MASELLI REFRACTOMETERS
Click here to read this newsletter in English
Nieuwe ontwikkelingen in refractometers bij Maselli

De refractometers van Maselli worden in de
Benelux door ons vertegenwoordigd en diverse
toonaangevende fabrikanten maken gebruik van de
systemen van Maselli. De refractometers van
Maselli blinken uit in nauwkeurigheid, kwaliteit en
betrouwbaarheid. Dit jaar zijn een aantal nieuwe
systemen geïntroduceerd zoals de BA03 “Inline
Beer Analyzer”, De IB07 “Inline Beverage Analyzer”
en de IB08 “ Inline Beverage Analyzer” speciaal
voor “light” frisdranken. Ook de UC07 “Inline CO-2
Analyzer” is een nieuwe ontwikkeling. Via de
afbeeldingen hiernaast kunt u de uitgebreide
informatie op de Maselli website hierover bekijken.
Van 25 – 28 oktober staat Maselli overigens op de
Cibus Tec beurs in Parma, Italië )
http://www.cibustec.it/en/ en van
8 – 10 november op de Brau beurs in Nuremberg,
Duitsland https://www.braubeviale.de/en

BA01/BA03 Inline Beer Analyzer

DR10 Refractometer for “light” frisdranken

IB07 Inline Beverage Analyzer

IB08 Inline Beverage Analyzer for “light” frisdranken

Klik op de foto’s hiernaast voor meer informatie over de
verschillende toestellen.
UC07 Inline CO-2 analyzer

M.C. TEC BV is de toonaangevende leverancier van hoogwaardige meetsystemen voor procesanalyse en laboratoriumanalyse.
Onze klanten zijn o.a. industrie, onderzoekscentra en overheid. Kwaliteit, klanttevredenheid en service staan hoog in ons
vaandel. M.C. TEC levert naast de “standaard” meetinstrumenten veelal specifieke oplossingen afgestemd op de wensen van
uw bedrijf. Een email naar info@mctec.nl is voldoende voor het opvragen van aanvullende informatie. Een bezoek aan onze
website geeft u aanvullende informatie over het complete leveringsprogramma. Afmelden van onze nieuwsbriefservice kan
eenvoudig door een email te sturen naar ah@mctec.nl met als het onderwerp de tekst: “afmelden nieuwsbrief”.
Instrumentatie voor het meten van (klik op de link voor meer informatie):
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• Vocht

4283 JN Giessen
Nederland

• XRF elementenanalyse
• Radioactiviteit

Telefoon: +31-(0)183-445050
Fax: +31-(0)183-445059
Email: info@mctec.nl
Website: www.mctec.nl

• Materiaaleigenschappen
• Concentratie

