
 

SEPTEMBER 2022 

NIEUWSBRIEF 

WOTS beurs 

M.C. TEC B.V. op World of Technology & Science beurs 

Bezoek ons op stand 07A038 

 

Bezoek ons op de WOTS beurs. Klik hierboven om u gratis te registeren. Visit us at the 

WOTS exhibition. Click on the logo above to register free of charge. 

Dit jaar staan wij in hal 7 op het “World of Laboratory” deel om onze oplossingen op het 

gebied van laboratorium toepassingen te presenteren. In de voorgaande edities stonden 

wij op de “World of Industrial Processing” en uiteraard presenteren wij ook deze editie 

onze oplossingen op het gebied van procesmetingen. Een compilatie van de toestellen die 

wij op de beurs presenteren zijn: 

Klik op de afbeeldingen hieronder voor meer informatie over de betreffende 

toestellen 

 

 
 

 

 

SmartChem 600 Discreet 

Analyzer 

Dit is het topmodel van de KPM Analytics / 

AMS Alliance Discreet Analyzer SmartChem 

series. Het vrijstaande model heeft de 

mogelijkheid om 200 monsters continue te 

laden en kan tot 600 analyses per uur 

uitvoeren. De SmartChem Discreet Analyzers 

maken gebruik van herbruikbare kuvetten die 

meteen na de analyse in het toestel gewassen 

worden en dan weer klaar zijn voor het 

volgende gebruik. De SmartChem toestellen 

https://mctec.nl/producten/smartchem-600/
https://mctec.nl/producten/smartchem-600/
https://www.databadge.net/wots2022/reg/?link=37c38bb15e7fb026a8f8&lan=EN
https://mctec.nl/producten/smartchem-600/


zijn daardoor zeer kostenbesparend en 

uitermate milieuvriendelijk.  

De “ready to use” reagentia leveren wij op 

verzoek mee. 

 

 

SmartChem 450 Discreet 

Analyzer 

Tafelmodel van de KPM Analytics / AMS 

Alliance Discreet Analyzer SmartChem series is 

de SmartChem 450. Dit model kan 100 

monsters continue laden en kan tot 450 

analyses per uur uitvoeren.  

 

Futura Continuous Flow 

Analyzer 

De CFA van de KPM Analytics / AMS Alliance 

onderscheidt zich op 3 punten namelijk de 

hoge capaciteit, het hoge 

automatiseringsniveau en de modulaire 

opbouw. De Futura kan gekoppeld worden 

aan een auto-sampler met 720 posities voor 

monsters en heeft een capaciteit van 120 

samples per uur. 

https://mctec.nl/producten/smartchem-450/
https://mctec.nl/producten/smartchem-450/
https://mctec.nl/producten/futura-cfa-continuous-flow-analyzer/
https://mctec.nl/producten/futura-cfa-continuous-flow-analyzer/
https://mctec.nl/producten/smartchem-450/
https://mctec.nl/producten/futura-cfa-continuous-flow-analyzer/


 

LAB-X5000 XRF Analyzer 

De LAB-X5000 van Hitachi High-Tech 

Analytical is een zeer flexible en krachtige 

Energy Dispersiev X-Ray Fluorescence (EDXRF) 

spectrometer. Het toestel wordt voor diverse 

toepassingen gebruikt voor kwaliteitscontrole 

en proces-/productiecontrole. De gebruikers 

zijn o.a. actief in petrochemie, olie, 

mineralen, cosmetica, cement, papier en vele 

andere sectoren. Samen met zijn grotere 

“broer” de X-Supreme8000 hebben wij altijd 

een XRF toestel dat geschikt is voor uw 

toepassing. 

 

iCinac Melkzuur Analyzer 

De iCinac is beschikbaar in zowel draadloze 

als bekabelde versies en wordt gebruikt voor 

het bestuderen, ontwikkelen of beoordelen 

van starterculturen die verband houden met 

voedselfermentatie. Het is de enige 

meerkanaalsoplossing die gebruik maakt van 

sondes met drie parameters (pH, 

temperatuur, redox) voor realtime, 

multisample en multiparameterbewaking van 

het verzuring proces.  

 

 

LR-05 laboratorium & UR-24 

inline Refractometer 

De LR-05 laboratorium refractometer van 

Maselli is ontwikkeld om nauwkeurig en 

eenvoudig de juiste brix-waarde (of ND of % 

concentratie) van een vloeistof te bepalen. 

Via het touchscreen wordt het toestel 

eenvoudig bediend.  

https://mctec.nl/producten/lab-x5000/
https://mctec.nl/producten/icinac/
https://mctec.nl/producten/lr05-laboratorium-refractometer/
https://mctec.nl/producten/ur24-refractometer/
https://mctec.nl/producten/ur24-refractometer/
https://mctec.nl/producten/lab-x5000/
https://mctec.nl/producten/icinac/
https://mctec.nl/producten/lr05-laboratorium-refractometer/
https://mctec.nl/producten/ur24-refractometer/


De UR-24 inline refractometer is voor het 

meten van de brix-waarde (of ND of % 

concentratie) in leidingen en tanks. 

 

SpectraStar XT NIR Analyzer 

De SpectraStar XT NIR Analyzer Series van 

KPM Analytics / is een uitgebreide lijn van 

“plug & play” oplossingen voor laboratoria en 

bij de productielijn om de samenstelling van 

materiaal (vloeistoffen, poeders, vaste 

stoffen, granulaten, slurries en andere 

producten) te meten. De SpectraStar 

toestellen worden wereldwijd bij duizenden 

laboratoria en productiebedrijven gebruikt 

voor de optimalisatie van hun product en/of 

proces met de betrouwbare 

analyseresultaten van de SpectrStar XT.  

Het meetgebied loopt van 680 – 2600 nm 

voor het meest uitgebreide toestel met een 

nauwkeurigheid van 0,2 nm en een 

analysetijd van 10 – 30 seconden (afhankelijk 

van de toepassing). 

 

  

 

https://mctec.nl/producten/spectrastar-xt-nir-analyzer/
https://mctec.nl/producten/spectrastar-xt-nir-analyzer/


 

 

NIR6000 & MCT460 NIR 

online vochtmeter 

De inline vochtmeting van Sensortech (KPM 

Analytics) maakt al jaren deel uit van ons 

assortiment. Deze betrouwbare en robuuste 

inline proces vochtmeter zorgt voor een 

nauwkeurige vochtbepaling van o.a. poeders 

en granulaten boven een lopende band en 

maken het mogelijk om het droogproces 

nauwkeurig te sturen. Sinds 2 jaar zijn hier 

ook de inline vochtmeters van Process 

Sensors (KPM Analytics) aan toegevoegd, 

zodat onze range van vochtmeters is 

uitgebreid. Voor alle toepassingen op het 

gebied van vochtmeting (zowel inline als op 

het laboratorium) hebben wij een oplossing 

voor u beschikbaar. 

 

Vacatures 

Door de recente uitbreidingen aan ons 

assortiment zijn wij op zoek naar nieuwe 

collega’s. Wil je graag werken in een leuk en 

professioneel team waar naast de klant de 

medewerkers centraal staan reageer dan op 

onze vacatures voor: 

➢ Service Coördinator 

➢ Service Engineer 

➢ Sales & Applications 

Engineer 

Ervaring is handig maar geen vereiste. 

Belangrijker is enthousiasme en een positieve 

instelling. 

https://mctec.nl/producten/nir-6000-on-line-vochtmeter-nir/
https://mctec.nl/producten/mct460-online-nir-smart-sensor/
https://mctec.nl/producten/mct460-online-nir-smart-sensor/
https://mctec.nl/algemeen/vacatures-bij-m-c-tec/
https://mctec.nl/wp-content/uploads/2022/09/MCTEC-Service-Coordinator-2022.pdf
https://mctec.nl/wp-content/uploads/2022/09/MCTEC-Service-Engineer-2022.pdf
https://mctec.nl/wp-content/uploads/2022/09/MCTEC-Sales-Engineer-2022.pdf
https://mctec.nl/wp-content/uploads/2022/09/MCTEC-Sales-Engineer-2022.pdf
https://mctec.nl/producten/nir-6000-on-line-vochtmeter-nir/
https://mctec.nl/producten/mct460-online-nir-smart-sensor/
https://mctec.nl/algemeen/vacatures-bij-m-c-tec/


 
M.C. TEC BV is uw toonaangevende leverancier van hoogwaardige meetsystemen voor 
procesanalyse en laboratoriumanalyse. Onze klanten zijn o.a. industrie, laboratoria, 
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 e-mail 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 

Distributiestraat 73 

4283 JN  Giessen 

Nederland 

 

Telefoon: +31-(0)183-445050 

Fax: +31-(0)183-445059 

E-mail: info@mctec.nl 

Website: www.mctec.nl 

 

Ik wil meer informatie over… (klik op het 

onderwerp): 

• Laboratorium apparatuur 

• Visuele inspectie systemen 

• Vochtmetingen 

• Radioactiviteitmetingen 

• Materiaaleigenschappen 

• Concentratiemetingen 

 

mailto:info@mctec.nl?subject=Aanvraag%20mailing%20beurzen
http://www.mctec.nl/
mailto:ah@mctec.nl
mailto:info@mctec.nl
http://www.mctec.nl/
https://mctec.nl/producten/?category=laboratorium-analyse
https://mctec.nl/producten/?category=visuele-inspectie-systemen
https://mctec.nl/producten/?category=vochtmeting
https://mctec.nl/producten/?category=stralingstechnologie
https://mctec.nl/producten/?category=papiertesters
https://mctec.nl/producten/?category=concentratiemeting
https://www.linkedin.com/company/m-c-tec-b-v/

