
VI KAN PULVER!



Vi kan pulver - det har vi bevisat år efter år med våra nöjda kunder och många leveranser. IBC har 
funnits sen 70-talet och vi har mångårig erfarenhet av pulverutrustning där vi löser pulverflödet med
hjälp av olika storsäckstömmare, storsäcksfyllare, transportörer, vågsystem etc. I vårt sortiment har
vi produkter med beprövad teknik så väl som nyutvecklad utrustning och förbättrade lösningar. Vi kan 
erbjuda allt från den enklaste konstruktion till avancerad processhantering med bl a ATEX-klassning, 
noggrann vägning och recepthantering. Förutom pulverutrustning har vi även ett stort utbud av lyft-
utrustning som går att läsa mer om på sista sidan i broschyren.

Som vår kund får du allt på ett och samma ställe – från förstudie, projektering, projektledning, kon-
struktion till färdig leverans. Försäljning sker över hela världen men fokus ligger främst på Skandi-
navien. Vi är certifierade enligt ISO 9001/ISO 14001 och vi arbetar ständigt med att förbättra både 
produkter och sättet vi arbetar på. 

Vi har ett team med kompetenta konstruktörer, projektledare och experter som hjälper dig med dina 
pulverproblem. Vår långa närvaro i branschen har skapat en stor lösningsbank som används som 
stöd för att lösa kunders problem. Vi fokuserar på driftsäkerhet, ergonomiskt tänkande och miljö-
ansvar – allt för att uppnå en förbättrad totalekonomi  för kunden.

Välkommen till IBC’s värld av lösningar – inget är för stort eller för litet för oss!

Säcktransporter Dosering Filter Vägning & Givare

VI ÄR EXPERTER PÅ MATERIALHANTERING!

PRODUKTER INOM PULVERHANTERING
IBC har det mesta att erbjuda inom pulverhantering – allt från den enklaste komponent till avancerad processutrustning.
Allt för att kunna hjälpa kunder att få rätt utrustning till sin pulverhantering

Storsäckstömmare Storsäcksfyllare Småsäckshantering Specialanläggningar Storsäck

Tömningshjälp

Siktar Mixer & Blandare Silo & Behållare MaterialtransportörerSpjäll





PRODUKTER INOM LYFTUTRUSTNING
Vi har mångårig erfarenhet av att lösa olika lyftproblem, både standard och skräddarsytt. Vår specialitet är kundanpassade lyft- och hanteringsutrustningar för
lyft av olika produkter som t ex helikoptrar, virkespaket, fat, storsäckar mm. I vårt sortiment finns lyftok, lyftredskap, vakuumok och vakuumutrustning, etc.

H-Ok Lyftok Ramok Spridare Lyftvagga

Storsäcksok T-Ok Triangelok Lyftsax Lyftkorg

Specialok Truckhantering Personkorg C-Krok Lyfthandske

Vakuumok Vakuumverktyg & Grippers Momentupptagande lyftare Multifunktionsok Pneumatiskt lyftverktyg

SYSTEMLÖSNINGAR
Till IBC kan du vända dig för en helhetslösning där vi kan ta ansvar för tex en del av en fabrik eller ett processteg.
Vi kan ta fram en lösning inklusive el och styrning, montage och idrifttagning utefter kundens behov.

Storsäckstömmare, vakuumtransportörer, 
doserare, tvåvägsfördelare.

Tippficka, siktning, skruvtransportör, storsäcksfyllare,
ackumuleringsbanor
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