Airtechnic Solutions

Airtechnic Solutions is een internationaal opererend
bedrijf dat zich toelegt op het tailor-made ontwikkelen,
produceren en leveren van luchttechnische systemen en
componenten voor de industrie.
We zijn gespecialiseerd in het integraal oplossen van
luchttechnische vraagstukken op het gebied van procesluchtbehandeling en poederverwerking.
Al sinds 1985 zijn wij actief voor klanten over heel de
wereld, in alle takken van de industrie.
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Airtechnic Solutions neemt het hele traject van advies en
ontwerp tot en met de oplevering van de complete installatie
voor haar rekening. Daarbij gaan we verder dan alleen een
oplossing bieden voor de primaire vraagstelling. We adviseren
onze klanten ook over energieverbruik, veiligheid, arbeidsomstandigheden en gebruiksgemak en implementeren
oplossingen op deze gebieden in onze systemen.
Klanten doen ook een beroep op onze expertise bij de levering
van losse onderdelen en componenten van luchttechnische
systemen.
Als onderdeel van onze dienstverlening vertegenwoordigen wij
vooraanstaande ondernemingen op hun vakgebied, t.w.:
Continental Industries, meertraps centrifugaal blowers en
exhausters, en
MIX s.r.l., mengers and componenten voor de verwerking van
poeders en granulaat.

Airtechnic Solutions B.V. is part of the
Hotraco Group.

Airtechnic Solutions

Poederverwerking
Luchtgedreven zeeftechniek
custom-made systemen voor het zeven en
classificeren van poeders.
Pneumatische transportsystemen voor droge
stoffen, granulaat.
MIX Srl mengers
continu en batch mengers, granuleermachines, reactoren en drogers, homogeniseringsilo’s voor verwerking
van poeders, pasta's en stortgoed.

Lucht- en gas transport
 Continental Industrie blowers en exhausters
 Continental Industrie biogasblowers
 axiaal en centrifugaal ventilatoren
Mix Srl componenten
 stoffilters
 silofilters
 vlinderkleppen
 schuifafsluiters
 manchetafsluiters
 beladingsbalgen
 silomanagement

Procesluchtbehandeling
Lucht- en gasreiniging
 multi-cyclonen, cyclonen
 stoffilters
 natwassers
 actief kool filters
 positieve ionisatie ontstoffers

Schoon produceren
 luchtbehandeling
 centraal stofzuigsystemen
 cleanrooms
 luchtmessen
 advies en engineering

