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Duizend exposanten uit dertig landen

Powtech gecombineerd met TechnoPharm
Twee symposia

Techniek

[J.H.C. Verleg]

Powtech wordt van 30 september tot en met 2 oktober voor de
27ste keer gehouden in Neurenberg en wordt gecombineerd met
de vakbeurs TechnoPharm. Powtech richt zich op stortgoedtechnologie en instrumentatie, met een accent op nanotechnologie.
TechnoPharm gaat over de productie en analyse van farmaceutica, cosmetica en voedingsmiddelen (vloeibaar en vast).

Powtech is een internationale vakbeurs
in de Nürnberg Messe over het interne
transport, de opslag en de verwerking
van poeders en granulaten in de procesindustrie. In de hallen 5 tot en met 9 is
alles te vinden over procesinstallaties
(zoals maalmachines, brekers, mengers
en zeven), opslaginstallaties, verpakkingsmachines, transportinstallaties
(zoals schroeftransporteurs, kettingtransporteurs en pneumatische transportsystemen), weeg- en doseerapparatuur, analyse- en testapparatuur en producten op het gebied van milieu en veiligheid. Andere aandachtspunten zijn
deeltjesanalyse, meet- en regeltechniek,
milieu & veiligheid en nanotechnologie.
Te c h n o P h a r m
TechnoPharm, die voor de zevende keer
wordt georganiseerd, is ontstaan uit
Powtech en richt zich op het hogere
segment in de poederproductie en deeltjestechnologie. De beurs telt zo'n 300
exposanten. Het expositieprogramma
omvat onder andere clean rooms, laboratoriumtechnieken, GMP-productie en
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Tijdens Powtech vindt op 30 september en 1 oktober
het eerste ‘International Symposium on Process and
Explosion Protection’ plaats, georganiseerd door VDI
Wissensforum en Dekra Exam. Daags voor het symposium kunnen belangstellenden een Duitstalige workshop
over dit thema volgen. Het accent ligt daarbij op de
veiligheid van de werkplek. Op het symposium verzorgen experts uit negen landen in totaal 22 presentaties.
De voertaal van het symposium is Engels.
Op 1 en 2 oktober vindt het symposium ‘The Future of
Plant Engineering’ plaats. Hierbij wordt ingegaan op de
behoefte aan flexibelere productiefaciliteiten en betere
optimalisatie-mogelijkheden. Enkele sprekers zijn dr
Stefan-Robert Deibel, head of corporate engineering,
BASF, dr Ralf Sick-Sonntag, head of engineering, Bayer
Technology Services en dr Hermann Allgaier, CEO
Merkle Biotec. Het symposium wordt mede mogelijk
gemaakt door de Association for Pharmaceutical
Technology (APV).
Meer bezoekersinformatie: www.powtech.de,
www.technopharm.de

analyse-apparatuur. Een accent ligt
daarbij op life science-technologie. De
bezoekers van TechnoPharm zijn vooral
werkzaam in de farmaceutische industrie, cosmetica en voedingsmiddelenindustrie.
Duizend exposanten
In 2007 trokken Powtech en
TechnoPharm met meer dan duizend
exposanten ruim 16.000 bezoekers. Dit
jaar rekent de organisatie op een vergelijkbaar aantal exposanten die afkomstig zijn uit dertig verschillende landen.
De belangstellenden voor Powtech zijn
vooral werkzaam in de chemische industrie, farmacie, voedingsmiddelenindustrie, mengvoederindustrie, mineralenindustrie, metallurgie, kunststofsector en
machinebouw, het aantal bezoekers
wordt wederom geschat op 16.000.
Anders dan vorig jaar vindt er geen
Partec-congres plaats. Deze wetenschappelijke bijeenkomst staat in 2010 weer
op het programma.
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