OKTOBER 2018

NIEUWSBRIEF
SOLIDS ANTWERPEN
Komende weken presenteert M.C. TEC op de Solids Beurs in Antwerpen….Wij nodigen u hier van harte uit…

Solids Antwerpen (stand A028) 17 & 18 oktober 2018
Op 17 & 18 oktober presenteren specialisten in bewerking, verwerking,
opslag en transport van droge bulkgoederen hun innovaties. Solids
Antwerpen is onderdeel van de Solids European Series: de toonaangevende
vakbeurzen die zich specifiek richten op de poeder- en bulkindustrie.
Solids Antwerpen is de enige vakbeurs in België voor de complete bulksector.
Dit succesvolle tweedaagse netwerkplatform vindt voor de tiende keer plaats
in Antwerp expo.
Op deze beurs presenteren wij onze oplossingen op het gebied van online
vochtmetingen en brix- en concentratiemetingen. Graag vertellen wij u over
onze projecten en de mogelijkheden. Op de beurs demonstreren wij diverse
Klik op bovenstaand logo voor meer informatie over deze
beurs.

Onze medewerkers Richard Prins en Remko van der
Leeden staan u graag te woord om u van advies en
informatie te voorzien.

Inline brix, CO-2 en 02 analyse

toestellen. U bent van harte uitgenodigd om onze stand (A028) te bezoeken!
Klik op het Solids logo hiernaast voor meer informatie over de beurs.
Een gratis toegangskaart vraagt u hier aan.

Introductie LP series Refractometers voor Brix, Fresh Brix en CO-2
Maselli is vooral bekend op het gebied van inline refractometers maar ook
voor het laboratorium produceren zij al decennia refractometers. Nu
introduceert Maselli hun nieuwe lijn laboratorium apparatuur voor de
frisdrank- en bierindustrie. Deze nieuw lijn maakt het mogelijk om
automatisch van een fles of blikje de Brix, Fresh Brix, Original Extract, Real
Extract, Alcohol en CO-2 waarden.
Dit systeem is modulair opgebouwd en zeer flexibel in gebruik. Wij vertellen
u hier graag meer over op de Solids beurs. De folder van de LP series
refractometers sturen wij u graag toe.

M.C. TEC BV is uw toonaangevende leverancier van hoogwaardige meetsystemen voor procesanalyse en laboratoriumanalyse. Onze
klanten zijn o.a. industrie, onderzoekscentra en overheid. Kwaliteit, klanttevredenheid en service staan bij M.C. TEC hoog in het vaandel.
M.C. TEC levert naast de “standaard” meetinstrumenten veelal specifieke oplossingen afgestemd op de wensen van úw bedrijf. Een email naar info@mctec.nl is voldoende voor het opvragen van aanvullende informatie. Bezoek ook eens onze website, dit geeft u een
duidelijk beeld van het complete leveringsprogramma: www.mctec.nl
Afmelden van onze nieuwsbriefservice kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar ah@mctec.nl met als het onderwerp de tekst:
“afmelden nieuwsbrief”.
M.C. TEC BV

Ik wil meer informatie over… (klik op het onderwerp):

Distributiestraat 73
4283 JN Giessen

• Vochtmetingen

The Netherlands
• Radioactiviteitmetingen
Phone: +31-(0)183-445050
Fax: +31-(0)183-445059
E-mail: info@mctec.nl
Website: http://www.mctec.nl

• Materiaaleigenschappen
• Concentratiemetingen

