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LÖDIGE GROUP - NIEMCY 
 
Urządzenia produkcyjne w standardzie GMP: 

 drażownice i powlekarki 
 granulatory szybkoobrotowe szarżowe pionowe i ciągłe poziome 
 granulatory i suszarnie fluidalne (procesory fluidalne) 
 mieszalniki lemieszowo-płużące® poziome szarżowe i ciągłe produktów sypkich z 

możliwością podawania cieczy 
 mieszalniki-homogenizatory poziome produktów półpłynnych (maści, kremów, 

emulasji) 
 reaktory-suszarnie próżniowe lemieszowo-płużące® 
 mieszalniki pionowe uniwersalne mokre 

 
PHARMATECH - WLK.BRYTANIA 
 
Systemy obsługi produktów sypkich w standardzie GMP: 

 beczkomieszaki w systemie wymiennych binów i beczek 
 mieszalniki V,  dwustożkowe 
 podnośniki kolumnowe – obrotnice  
 beczki i biny dla produktów farmaceutycznych 
 leje rozładunkowe i kaptury zwiększające pojemność beczek 
 stanowiska rozładunku binów, beczek, worków grawitacyjne i próżniowe 
 próbniki stałe do beczkomieszaków i przenośne dla proszków i płynów 

 
POWTEC / NIEMCY 
 

 Kompaktory walcowe do suchej granulacji produktów sypkich  
 Rozdrabniacze i homogenizatory (sitowe, młynowe, walcowe) do produktów sypkich, 

mokrych, kruchych lub elastycznych  
 Mierniki gęstości nasypowej 
 Suszarnie rozpyłowe laboratoryjne  

 
PINK THERMOSYSTEME - NIEMCY 
 

 suszarnie półkowe GMP, próżniowe i powietrzne z systemem mycia, ogrzewania i 
chłodzenia oraz inertyzacji 

 podgrzewacze beczek 
 nucze filtracyjne 
 reaktory z mieszadłami cieczy 
 izolatory hermetyzujące połączenia całych zestawów procesowych reaktor-nucza-

suszarnia 
 
ENGELSMANN - NIEMCY 
 

 przesiewacze płaskie jedno- i wielo pokładowe wibracyjne oraz cylindryczne, 
szarżowe i ciągłe,  stałe i przejezdne, samoczyszczące, ultradźwiękowe, z funkcją 
suszenia i chłodzenia. 

 stanowiska rozładunku big-bagów i worków 
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 urządzenia laboratoryjne - przesiewacze do analiz sitowych, wstrząsarki 
pojemnościowe do określania ciężaru nasypowego, automatyczne młynki pigmentów 

 
TECHNOLOGIA MECCANICA – WŁOCHY 
 
Młyny strumieniowe, mikronizery fluidalne substancji sypkich dla procesów tabletkowania, 
granulacji, kapsułkowania, produkcji maści i kremów oraz aerozoli, z rozdrabnianem do 1 – 
15 mikronów i wydajności 100 g – 350 kg/godz.  
 
DE DIETRICH - FRANCJA 
 
Aparaty emaliowane do procesów chemicznych i farmaceutycznych (pH, temperatura): 

 reaktory wyposażone w różne typy mieszadeł i podwójne uszczelnienia mechaniczne 
 specjalne mieszadła impelerowe i kotwiczne o wymiennych i ustawnych łopatach 

GlasLock® 
 kolumny i zestawy destylacyjne 
 filtry 
 suszarnie 
 wymienniki ciepła 
 zawory, orurowanie i złączki 
 wyposażenie i akcesoria – uniwersalne sondy próbnikowe, pomiaru temperatury i pH 

oraz stanu emalii 
 

QVF – NIEMCY 
 
Aparaty szklane do agresywnych mediów: 

 reaktory, mieszadła 
 zbiorniki 
 filtry 
 wymienniki ciepła 
 kolumny 
 orurowanie 
 akcesoria: złączki, systemy sterowania, zawory 

 
DIFLON - WŁOCHY 
 
Orurowanie, złączki, kompensatory dylatacyjne, zawory, uszczelki oraz kolumny i zbiorniki z 
wykładziną PTFE, prefabrykaty teflonowe PTFE (arkusze, rdzenie) 
 
EKATO - NIEMCY 
 
Mieszadła produktów ciekłych i półpłynnych - górne, boczne, dolne - impelery, disolwery, 
kotwiczne, inne - z kompletnym układem napędowym i uszczelnieniem mechanicznym, 
odporne na działanie wysokich temperatur, ciśnienia/próżni, wartości pH 
 
KMPT - NIEMCY 
 
Wirówki, filtry i suszarnie wyposażone w systemy CIP, przystosowane do zabudowy w 
czystych strefach produkcji, zgodne z wymogami cGMP, FDA  

 wirówki poziome nożowe, szarżowe HZ, HZ-Pharma 
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 wirówki filtracyjne pionowe szarżowe VZ 
 wirówki poziome pulsacyjne ciągłe SZ 
 suszarnie próżniowe stożkowe z pionowym mieszadłem ślimakowym HD lub 

planetarnym mieszadłem ślimakowym MT 
 suszarnie płytowe kontaktowe ciągłe - atmosferyczne, ciśnieniowe, inertyzowane 

gazem obojętnym i próżniowe (suszenie, kalcynacja, reakcja, sublimacja, chłodzenie) 
 

 filtry bębnowe próżniowe i ciśnieniowe ciągłe 
 filtry dyskowe próżniowe ciągłe 
 zintegrowane ciągi procesowe złożone z wirówek, filtrów i suszarni 

 
BHS – Niemcy 
 
Filtry rozdziału fazy ciekłej i stałej, filtrosuszarki: 

 próżniowe filtro-suszarki taśmowe ciągłe z przemywaniem, suszeniem i prasowaniem 
osadu  

 ciśnieniowe filtry obrotowe ciągłe z przemywaniem osadu, konstrukcja hermetyczna 
dla substancji toksycznych lub sterylnych, filtracja w atmosferze gazu obojętnego  

 ciśnieniowe filtry płytowe szarżowe z możliwością klarowania zawiesin o niewielkiej 
zawartości substancji stałych, stosowania pomocy filtracyjnych, przemywania, 
parowania, przedmuchu osadu, oscylacyjny system wyładunku osadu  

 filtry świecowe szarżowe z możliwością klarowania  
 filtro-suszarki Autopress szarżowe hermetyczne dla produktów toksycznych lub 

sterylnych, możliwość przemywania, ekstrakcji, prasowania, przedmuchiwania i 
suszenia osadu, systemy CIP/SIP 
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