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VAKBEURS

Procesinnovatie, energie, effi ciëntie en hygiëne zijn de thema’s 
van de vakbeurs Industrial Processing, die van 30 september tot 
en met 3 oktober 2014 in Utrecht wordt gehouden. Ingespeeld 
wordt op de trend naar schonere productieprocessen en lagere 
kosten. ICT maakt dit mogelijk. Het leidt tot fl exibele processen 
en uiteindelijk intelligente fabrieken. 

De vakbeurs voor procesapparatuur, 
-engineering en -automatisering Industrial 
Processing wordt gehouden in Jaarbeurs 
Utrecht. Editie 2014 van Industrial Proces-
sing telt een kleine 200 deelnemers in hal 3 
en 4. Voor het eerst is het aanbod op het 
terrein van ‘fl uids’ groter dan de geboden 
oplossingen voor de verwerking van ‘solids’. 
Op de beursvloer zijn de eerste oplossingen 
te zien die zullen leiden tot de Industrie 4.0. 
Sensortechnologie, ICT en automatisering 
maken veel innovaties mogelijk die de 
effi  ciency verhogen. 

Industrie 4.0
Een diepere integratie van ICT en het inter-
net in machines, installaties en componen-
ten is een trend. Gesproken wordt over ‘the 

Internet of Th ings’ en in Duitsland over 
Industrie 4.0. Nieuwe ICT-tools laten de 
internetfabriek ontstaan met een koppeling 

tussen het fysieke en cyber. Produceren 
wordt goedkoper doordat door intelligentie 
en communicatiemogelijkheden sneller is 
in te spelen op vragen. Bovendien is het een 
antwoord op het tekort aan geschoolde 
krachten en engineers omdat minder 
vakkrachten nodig zijn. 
Slimme automatisering en een slim ont-
werp van installaties en apparatuur zijn 
eveneens cruciaal voor effi  ciënt produce-
ren. Een voorbeeld zijn contactloze pom-
pen die bovendien (voedsel)veiliger zijn. 
Doordat de pompen geen losse onderdelen 
bevatten, kunnen deze ook niet in het pro-
duct belanden en zijn de pompen boven-
dien beter te reinigen. In de ontwerpfase 
worden machines, installaties en zelfs 
fabrieken steeds meer geconfi gureerd, wat 
het sneller, goedkoper en kwalitatief beter 
maakt doordat niet elke fase stap voor stap 
wordt genomen en steeds opnieuw enginee-
ring, programmeren en documenteren 
meer nodig is. 

Sensortechnologie en downscalen
Industrial Processing toont ook hoe (voed-
sel)veilig produceren is te combineren met 
lagere kosten. Sensortechnologie speelt een 
steeds grotere rol. Continu monitoren 
van belangrijke parameters wordt 

Effi  ciency troef op 
Industrial Processing

TECHNOLOGIE & TECHNIEK

Drie beurzen
Jaarbeurs Utrecht
30 september – 3 oktober
10.00-17.30 uur (vrijdag tot 17.00 uur)
Eén toegangskaart, ook geldig voor World 
of Technology & Science (zie pag. 23).

Industrial Processing en Industrial 
European Dairy Show: Hal 3 en 4
Op de beursvloer: Innovatieplein (presenta-
tie genomineerden voor de Proces Innova-
tie Prijs), Machevo & Bulk-paviljoen en 
Pomp NL plein. 
Gratis lezingenprogramma in de Kennis-
DILO en DenkTANK (hal 4)
www.industrialprocessing.nl
www.industrialeuropeandairyshow.com

Macropak (zie pag. 27): Hal 1 en 2
Op de beursvloer: Design Center, Super-
markt, Ontwerp & Design Paviljoen, theater 
met walk-in seminars
1 en 2 oktober: deSIGN-congres
www.macropak.nl

‘Downscalen zonder 
hogere kosten komt 
binnen handbereik’
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F i r s t  f o r  S t e a m  S o l u t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  B e n e l u x

E X P E R T I S E   S O L U T I O N S   S U S T A I N A B I L I T Y

TFA / TVA 
Snel en eenvoudig te installeren 
stoomdebietmeters wijzen 
energiebesparingen aan

De TFA / TVA voordelen:
• Eenvoudige en compacte installatie - vereist slechts 6D vóór en 3D na.
• 
• Weinig tot geen bewegende interne delen
• 
• 4 - 20 mA of pulsuitgang en communicatie via modbus 

Deze debietmeters stellen 

de energiehoeveelheid te 

te verminderen en dus de 

optimaliseren. 

info@be.spiraxsarco.com+32 9 244 67 10
info@nl.spiraxsarco.com www.spiraxsarco.com/nl+31 10 892 03 86

www.spiraxsarco.com/be

Contacteer Spirax Sarco voor meer informatie

TFA TVA
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Trends op Industrial Processing zijn schonere productieprocessen en lagere kosten. 

mogelijk, bijvoorbeeld de temperatuur van-
af de grondstoffen via de productielijn tot 
en met het product in de verpakking. 
Data-analyse is vervolgens belangrijk om  
de juiste conclusies te kunnen trekken en 
niet te verzanden in de hoeveelheid aan 
verzamelde informatie. 
Ook downscalen zonder hogere kosten 
komt binnen handbereik. Want flexibele 
productie en/of produceren op kleinere 
schaal, is eveneens een trend op de beurs-
vloer. Daarbij is hergebruik van reststromen 
een aandachtspunt. Van kostbare grondstof-

fen wordt een nieuw product gemaakt en 
vaak is er tegelijkertijd te besparen op water 
en afval.

Risicogebaseerd onderhoud
ICT en automatisering zijn ook de basis 
voor een behoorlijke efficiencyslag in het 
onderhoud, zo meent de Nederlandse  
Vereniging voor Doelmatig Onderhoud 
(NVDO). De NVDO is een van de partners 
van het inhoudelijke programma, dat de 
Jaarbeurs heeft samengesteld tijdens Indus-
trial Processing. Daarnaast zijn dat de Fede-

Industrial European Dairy Show 
Omdat het melkquotum per 1 januari 2015 wordt 
afgeschaft, investeert de zuivelsector fors in nieu-
we productiecapaciteit. Om die reden is de zui-
velindustrie als marktsegment speciaal uitgelicht 
via een apart onderdeel binnen de beurs: de 
Industrial European Dairy Show. Het wordt geen 
traditionele beurs. Voor de machines moet de 
bezoekers op Industrial processing zijn. Op de 
Industrial European Dairy Show worden lezingen 
gehouden, kennis gedeeld en ontmoeten men-
sen elkaar. Thema’s zijn onder meer veiligheid en 
tracebility in de zuivelketen, energie- en afvalre-

ductie, valorisatie en procesoptimalisatie. Deel-
nemers aan de Industrial European Dairy Show 
zijn: Bosgraaf, Doeschot, DSM, Ecolab,  
Endress+Hauser, Matam, Mutivac, Nalco,  
Nemabo, Rolan Robotics, Schneider Electric, 
Tetrapak Processing Systems, Van Lente  
Systeemintegratie (peildatum 1 september).
In deze VMT-uitgave focust het themakatern op 
de ontwikkelingen in de zuivelindustrie. Opgeno-
men is onder meer een artikel van GEA Westfalia 
Separator (stand 03.B060) over de productie 
van Griekse yoghurt.

ratie Energie Consultants (Fedec) en het 
Institute for Sustainable Process Technology 
(ISPT). Bezoekers kunnen elke dag in de 
twee theaters in hal 4 lezingen bijwonen.
Via risicogebaseerde onderhoudsstrategieën 
is de frequentie van groot onderhoud terug 
te brengen van elke twee of drie jaar naar 
een keer per vijf of zes jaar. Sensoren regis-
treren en er wordt veel meer klein onder-
houd gedaan, zonder dat de productie 
wordt stopgezet. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan het meten van trillingen, zodat is in te 
grijpen voordat een machine stuk gaat. Een 
slag is nog te maken door analyse van de 
data en die te gebruiken voor de planning 
van onderhoud.
De risicogebaseerde onderhoudsstrategie 
sluit aan op de benadering vanuit de ‘total 
cost of ownership’, waarbij niet de investe-
ringen centraal staan, maar de totale 
gebruikskosten van een installatie geduren-
de de volledige levensduur. De reken- 
programma’s hiervoor worden steeds 
geavanceerder. 

Op de volgende pagina’s zijn noviteiten  
opgenomen die op de beurs worden getoond.

F i r s t  f o r  S t e a m  S o l u t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  B e n e l u x

E X P E R T I S E   S O L U T I O N S   S U S T A I N A B I L I T Y

TFA / TVA 
Snel en eenvoudig te installeren 
stoomdebietmeters wijzen 
energiebesparingen aan

De TFA / TVA voordelen:
• Eenvoudige en compacte installatie - vereist slechts 6D vóór en 3D na.
• 
• Weinig tot geen bewegende interne delen
• 
• 4 - 20 mA of pulsuitgang en communicatie via modbus 

Deze debietmeters stellen 

de energiehoeveelheid te 

te verminderen en dus de 

optimaliseren. 

info@be.spiraxsarco.com+32 9 244 67 10
info@nl.spiraxsarco.com www.spiraxsarco.com/nl+31 10 892 03 86

www.spiraxsarco.com/be

Contacteer Spirax Sarco voor meer informatie

TFA TVA
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Wij produceren klimaatneutraal.
En daar zijn we trots op!

eloProg – de modulaire oplossing Sinds 1972 is het succes van elobau 
verbonden met innovatie, betrouw-
baarheid en fl exibiliteit. Tegenwoordig 
is deze Duitse onderneming één van 
de meest toonaangevende aanbieders 
van contactloze sensortechniek. Naast 
een omvangrijk en permanent groeiend 
standaardprogramma dragen vooral 
onze klant specifi eke oplossingen bij 
aan een grote verscheidenheid aan 
toepassingen.

elobau biedt meer dan alleen de 
producten. Zo kunt u profi teren van 
onze fl exibiliteit in ontwikkeling en 
betrouwbaarheid in productie. Alle pro-
ducten worden door ons moederbedrijf 
in Leutkirch im Allgäu (D) ontwikkeld, 
ge-engineerd en geproduceerd.

Naast het produceren van innovatieve 
producten in Duitsland, met een hoge 
verticale integratie, zetten we onszelf 
vanuit eigen overtuiging zeer sterk in 
voor het milieu en onze gemeenschap.

Neemt u voor meer informatie 
gerust contact op met:

elobau Benelux B.V.
Solingenstraat 37
7421 ZP Deventer
  +31-570 833 103
 +31-570 833 104
benelux@elobau.com
www.elobau.com

Machine Safety

eloFlex – de fl exibele oplossing

+ Aanpasbaar aan uw toepassing
+ Flexibel in performance level PLd & PLe

+ Flexibel in het aantal veiligheidsfuncties
+ Flexibel in logica

Veiligheid Sensoren

+  Flexibele oplossingen voor 
iedere applicatie

+ Lange levensduur
+ Contactloos
+ Robuust
+ Ook voor hygiënische toepassingen

up to

IP 69K
Protection class 

according to 

DIN EN 60529

+  modulaire, confi gureerbare veiligheidscontroller voorde 
beveiliging van machines of fabrieken

+ Monitoring van
 • Veiligheidssensoren • Lichtgordijnen
 • Laser scanners • Fotocellen
 • Mechanische • Veiligheidsmatten
  schakelaars • Twee-hand
 • Noodstoppen  controle

Bezoek ons in Hal 4 BV / Stand A010 
en laat u zich daar informeren over onze producten.
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elobau Benelux presenteert het modulaire veiligheidssysteem 
eloProg dat de signaalbewaking van veiligheidstoepassingen bij 
machines en installaties overneemt. Het systeem voldoet aan de 
veiligheidsklassen SIL 3, SILCL 3, PL e en categorie 4. 

Door de variabele opbouw zijn de ingangen te gebruiken voor verschillende 

functies. Ze dienen bijvoorbeeld voor de bewaking van opto-elektronische scan-

ners, lichtbarrières, lichtgordijnen, magnetisch geactiveerde sensoren en veilig-

heidsmatten, evenals voor een 2-handenbediening of het aansluiten van nood-

stopschakelaars.  De eloProg-basismodule heeft 8 in- en 2 uitgangsparen. De 

module kan als veiligheidsbewaking zonder extra modules worden gebruikt, 

maar kan tevens ruimtebesparend worden uitgebreid tot maximaal 72 veilig-

heidsingangen met in totaal 8 veilige OSSD-uitgangen (paren). Hiervoor zijn er 

verschillende extra eloProg uitbreidingsmodules 

beschikbaar, die met de basismodule communiceren 

via een gepatenteerde 5-weg-bus. Voor bewaking 

beschikken ze over extra breekcontacten. Ook is er 

de bustransfermodule, die decentraal is te plaatsen in een schakelkast dicht bij de 

sensoren op de machine. De sensoren worden dan alleen lokaal bekabeld naar 

deze schakelkast, om vervolgens via de bustransfermodule via één kabel gekop-

peld te worden aan de basismodule in de hoofdschakelkast. Dit levert besparin-

gen op in bekabelingswerkzaamheden. De bustransfermodule is een transparan-

te module die niet gezien wordt als uitbreiding, waardoor het geen gevolgen 

heeft voor het maximum aantal uitbreidingen.

Stand 04.A010

........................................................................................www.elobau.com

Modulaire veiligheidsoplossing

Sproeisystemen voor hogere productie
Spraying Systems toont diverse Precision 
Spray Control sproeisystemen, waarmee zeer 
nauwkeurig is te sproeien, met de juiste druk 
en met grote capaciteitsvariaties. Dit leidt  
tot een sproeiresultaat van hoge kwaliteit, 
minder verspilling en weinig mistvorming. 

Met Precision Spray Control is de capaciteit van de 

sproeiers eenvoudig en zonder vertraging te wijzigen. Dit 

gebeurt zonder drukverandering van de vloeistof, waar-

door de sproeibreedte, druppelgrootte en vloeistofverde-

ling worden gewaarborgd. Verspilling en vervuiling door 

overspray komt niet meer voor. Door het grote regelbe-

reik is het mogelijk extreem kleine vloeistofhoeveelheden 

te sproeien zonder gebruik te maken van persluchtsproei-

ers. Ongewenste mistvorming wordt voorkomen, waar-

door het werkklimaat sterk wordt verbeterd.  Om voor 

elke toepassing een oplossing op maat aan te bieden, zijn 

er verschillende systemen. Met een eenvoudige controller 

is de capaciteit van sproeiers manueel te regelen. Voor de 

veeleisende toepassingen biedt Spraying Sytems geavan-

ceerde turn-key sproeisystemen op maat die voor toepas-

sing in de voedingsmiddelenindustrie hygiënisch en food 

grade (EC1935/2004) zijn uitgevoerd. 

Toepassingen van het sproeisysteem zijn onder andere 

het versproeien van heelei op deeg, chocolade op cereals, 

smaakstoffen of oliën op brood, crackers en rijstwafels, 

lossingsmiddelen in mallen en coatings op flessen.

Stand 03.C095

.........................................................www.spray.com

Noviteiten snij- en maalmachines
Urschel heeft de nieuwste versie van de  
succesvolle blokjes-, reepjes- en schijfjes- 
snijmachine uitgebracht onder de naam  
van DiversaCut 2110A. 

De ‘a’ staat voor ‘adjustable’ en geeft aan dat op deze snij-

machine de cirkelmessenrollen en dwarssnijrollen dermate 

nauwkeurig zijn af te stellen dat de duurzaamheid van de 

machine en de snijkwaliteit worden verbeterd. Daarnaast 

is de schijfinstelling eenvoudiger geworden, degelijker en 

meer hygiënisch. De verbeteringen aan de machine zijn 

tot stand gekomen door met gebruikers te praten en geza-

menlijk de machine te optimaliseren. Nieuw in het 

Urschel programma is de Affinity Dicer, een blokjes- en 

reepjessnijmachine speciaal ontwikkeld voor de kaas- en 

vleesindustrie. Door meedraaiende toevoerrollen en door-

voertrommels wordt kaas, dat altijd een enigszins plakke-

rig karakter heeft, gemakkelijk door de cirkel en dwarssnij-

messen gevoerd. Met een krachtige 25 Pk motor en een 

aparte 5 Pk motor voor de dwarssnijrol kan bij 3 mm 

blokjes een capaciteit van 4 tot 5 ton per uur worden gere-

aliseerd. Noviteit  is de toepassing van deze machine voor 

het in blokjes snijden van prei met een hoge capaciteit en 

van goede kwaliteit. Ook te zien op stand van Urschel is 

de in-line Comitrol Processor, een snij-/maalmachine, die 

compacter en hygiënischer is dan zijn voorgangers. Door-

dat de roestvaststalen motor onder de snij-/maalkop 

hangt, kunnen zowel natte als droge productstromen nu 

‘free-flowing’ door de verticale machine stromen.

Stand 04B004 

.............................................. www.urschel.nl

Urschel toont op de stand  

verschillende nieuwe snij-  

en maalmachines.

eloProg neemt de 

signaalbewaking 

van veiligheidstoe-

passingen bij 

machines en 

installaties over.

Spraying Systems toont de Precision Spray Control 

sproeisystemen.
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+++ Level Measurement & Sensors +++ Machine Safety +++ Operator Controls +++

Wij produceren klimaatneutraal.
En daar zijn we trots op!

eloProg – de modulaire oplossing Sinds 1972 is het succes van elobau 
verbonden met innovatie, betrouw-
baarheid en fl exibiliteit. Tegenwoordig 
is deze Duitse onderneming één van 
de meest toonaangevende aanbieders 
van contactloze sensortechniek. Naast 
een omvangrijk en permanent groeiend 
standaardprogramma dragen vooral 
onze klant specifi eke oplossingen bij 
aan een grote verscheidenheid aan 
toepassingen.

elobau biedt meer dan alleen de 
producten. Zo kunt u profi teren van 
onze fl exibiliteit in ontwikkeling en 
betrouwbaarheid in productie. Alle pro-
ducten worden door ons moederbedrijf 
in Leutkirch im Allgäu (D) ontwikkeld, 
ge-engineerd en geproduceerd.

Naast het produceren van innovatieve 
producten in Duitsland, met een hoge 
verticale integratie, zetten we onszelf 
vanuit eigen overtuiging zeer sterk in 
voor het milieu en onze gemeenschap.

Neemt u voor meer informatie 
gerust contact op met:

elobau Benelux B.V.
Solingenstraat 37
7421 ZP Deventer
  +31-570 833 103
 +31-570 833 104
benelux@elobau.com
www.elobau.com

Machine Safety

eloFlex – de fl exibele oplossing

+ Aanpasbaar aan uw toepassing
+ Flexibel in performance level PLd & PLe

+ Flexibel in het aantal veiligheidsfuncties
+ Flexibel in logica

Veiligheid Sensoren

+  Flexibele oplossingen voor 
iedere applicatie

+ Lange levensduur
+ Contactloos
+ Robuust
+ Ook voor hygiënische toepassingen

up to

IP 69K
Protection class 

according to 

DIN EN 60529

+  modulaire, confi gureerbare veiligheidscontroller voorde 
beveiliging van machines of fabrieken

+ Monitoring van
 • Veiligheidssensoren • Lichtgordijnen
 • Laser scanners • Fotocellen
 • Mechanische • Veiligheidsmatten
  schakelaars • Twee-hand
 • Noodstoppen  controle

Bezoek ons in Hal 4 BV / Stand A010 
en laat u zich daar informeren over onze producten.
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T: (0180) 33 05 05  
E: info.nl@spray.com
W: www.spray.com
 www.tankjet.com

Oplossingen in de sproeitechniek:
Sproeiers, Tankreinigers, Blowers, Luchtmessen, 
Sproeibuizen, Turn-Key Vloeistofregelsystemen, 
Hygiënisch design en Food grade.

Superior Spray. Serious Results.

VISIT US Industrial Prosessing
hal 3 - Stand C095

Bezoekt u ons op de Industrial Processing beurs?
Graag ontmoeten wij u op het Pomp NL Plein, Hal 3, Stand A080. 

Laat u informeren over o.a.:
 De nieuwe serie Verderair HI-CLEAN 

 Hygiënische Luchtgedreven 
 Membraanpompen

 Uitbreiding van de Verderflex Dura 
 Compacte Slangenpompen serie

 Of... bespreek uw (pomp)technische 
 uitdagingen met onze specialisten

Verder B.V.

Tel.: +31 (0) 50 549 59 70

info@verder.nl  www.verder.nl

Bestel gratis uw kaarten!

www.verder.nl/ip14

30 sep - 3 okt 2014

Jaarbeurs Utrecht
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Kwaliteit staat voorop in de voedingsmiddelenindustrie en de 
processen moeten aan de hoogste eisen voldoen. Eén van de 
onderdelen van het productieproces is perslucht. Perslucht 
wordt geproduceerd van aangezogen buitenlucht en bevat altijd 
een bepaalde hoeveelheid stofdeeltjes, oliedampen en, nog 
erger, bacteriën. Na het comprimeerproces komt deze vervuilde 
perslucht, vaak zonder voldoende behandeling, rechtstreeks in 
aanraking met het eindproduct of wordt ingezet voor het vervoe-
ren van droge stoffen en poeders. Dit kan kwaliteitsproblemen 
tot gevolg hebben en zelfs reputatieschade en/of financiële 
gevolgen voor het bedrijf. 

Schone perslucht is dus belangrijk. Dat de persluchtbehandeling niet altijd 

wordt verbeterd, ligt in de onterechte verwachting dat dit leidt tot hoge investe-

ringen en toenemend energieverbruik. De kosten voor het installeren van filtra-

tie, droging en meetapparatuur, tezamen met het energieverbruik, worden  

echter vaak hoger ingeschat dan werkelijk het geval is. De hoogste kwaliteit én 

energiebesparing kunnen met perslucht namelijk hand-in-hand gaan.  

Beko Technologies heeft daartoe Bekokat op de markt gebracht. Dit apparaat 

functioneert als een katalysator die de perslucht bacterie- en olievrij maakt. Het 

apparaat is gecertificeerd voor zowel het olievrije proces, als voor het leveren van 

bacterievrije perslucht. Bekokat kan na elke compressor worden geïnstalleerd 

tegen een lage investering en minimale toename aan energiekosten. De veron-

derstelling dat het apparaat een energievreter is, is dus onterecht. De Bekokat is 

bacterievrij gecertificeerd door GfPS, heeft een kwaliteit beter dan ISO 8573.1, 

Klasse 1 en is TÜV-gecertificeerd.

Stand 03D024

........................................................................ www.beko-technologies.nl

Schone perslucht  
met Bekokat

Stikstofmembraan  
en detectie  
persluchtlekkages

Het nieuwe stikstofmembraan dat Geveke Persluchttechniek op 
de beurs introduceert, biedt keuze: hogere zuiverheid of grotere 
capaciteit en een lagere zuiverheid. De Smartfluxx is een nieuw 
stikstof-membraan van Parker. Stik-
stof wordt vooral gebruikt als een 
zuiver, droog, inert gas. De toepas-
singen zijn legio: antioxidatie voor  
het verlengen van de houdbaarheid 
van producten, verpakken onder 
beschermende atmosfeer, inertise-
ring als explosiepreventie en meer. 
Stikstofmembranen produceren stik-
stof uit bestaande industriële com-
pressoren (productie op locatie). Ze 
bieden een kosteneffectief, betrouw-
baar en logistiek aantrekkelijk alter-
natief voor traditionele stikstofvoor-
zieningen zoals flessengas of vloei-
baar stikstof. 

Smartfluxx maakt gebruik van holle vezel stik-

stofmembraan-technologie. Door membraan-

modules parallel of met elkaar in serie te scha-

kelen, wordt een stikstofzuiverheid van zowel 

95% als 99,9% bereikt. Het Parker holle vezel 

membraan is zeer permeabel, hetgeen een 

hoge stikstofproductie bij een lagere weer-

stand betekent. Bovendien zijn de vezels van 

het membraan pre-aged en daardoor stabiel 

met een levensduur van tien jaar. Ze hebben 

geen onderhoud nodig.

Ultrasooncamera voor persluchtlekken
Nieuw op Industrial Processing bij Geveke is ook de Leakshooter, een ultrasoon-

camera die lekkages in een persluchtinstallatie tijdens productie opspoort. Een 

lekkagepunt wordt in grootte en intensiteit op het kleurendisplay weergegeven 

en kan direct met een volgnummer en datumstempel worden opgeslagen. De 

Leakshooter is in te stellen op frequentie en gevoeligheid en kan tot 1.000 foto’s 

vastleggen. De lekdetector wordt als een complete kit met koptelefoon in een 

aluminium koffer geleverd.

Stand 03.B048

.............................................................www.geveke-persluchttechniek.nl

Bekokat zorgt voor olie- en bacterievrije perslucht.

Het Parker Smartfluxx holle vezel 

stikstofmembraan is eenvoudig te 

installeren.
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