
PROCESSLÖSNINGAR OCH 
UTRUSTNINGAR FÖR INDUSTRIN
- Laboratorieutrustningar
Roland Carlberg Processystem AB erbjuder ett ett brett sortiment av laboratorie-
utrustningar från ledande internationella tillverkare. Vi har bl. a. IKA:s kompletta sortiment 
med full aftersale-support. Tillsammans med vårt övriga program av processutrustningar för 
vätske- och pulverteknik kan Roland Carlberg Processystem AB erbjuda ett heltäckande 
sortiment
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TEMPBAD

BIOREAKTORER IKA LABREAKTORER

SKAKBORD

VAKUUMPUMPAR

TOPPMONTERADE OMRÖRARE

MAGNETOMRÖRARE

RULLINDUNSTARE

DISPERGERINGSVERKTYG

CENTRIFUGER

GLASREAKTORER/
TEKNISKT GLAS

VÄRME-/KYLTERMOSTATER

KVARNAR

VISKOSIMETRAR

HÖGTRYCKSREAKTORER I 
METALL

UGNAR



ETT URVAL AV VÅRA LEVERANTÖRER AV LABUTRUSTNING
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Kemreaktorer och tryckautoklaver i glas, glasemalj eller rostfritt stål. För lab-, pilot- och produktionsskala. 
Reaktorer med magnetkoppling för läckagefri omrörning. Mobila piloter 5-3O liter samt större 
kemreaktorer baserade på det unika "Büchiflexsystemet". Gasdoseringssystem.

• Tekniskt glas • Kemreaktorer • Glasreaktorer • Högtrycksreaktorer • Filternutschar 
• Glasöverbyggnader • Kondensorer • Skrubbrar • Blandningskärl • Glaskolonner

Ministat och Unistat värme- och kyltermostat. Öppna och slutna värmebad för temperatur- 
områden från -125°C +425°C. Enkelt handhavande med Pilot One styrpaneler. Oljebad för labb-
ändamål samt större slutna termostater för pilotanläggningar/produktionsanläggningar.

• Kyl- och värmetermostater • Öppna eller slutna system • Doppkylare • Tempbad

Vi erbjuder IKA:s kompletta sortiment av högkvalitativa och innovativa laboratorieutrustningar för 
de flesta applikationer. Med lagerhållning i Sverige, utbildade servicetekniker och våra experter 
tillgängliga över telefon vill vi vara ert självklara val av leverantör av labboratorieutrustningar. 

Exempel på labbutrustningar som finns tillgängliga via vår webshop www.lab.rcprocess.se:
• Labbreaktorer • Magnetomrörare • Toppmonterade omrörare • Skakbord • Värmeplattor
• Centrifuger • Dispergeringsverktyg • Viskosimetrar • Rullindunstare • Programvara. 

Automatiska reaktionsutrustningar i labbskala, FlexyLab, kalorimetrisystem för process- 
uppskalning i glas eller rostfritt stål. Kompletta system med mjukvara för optimering  
och automatisk processdokumentering.

• Processautomation • Kalorimetri
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