
Lactoprot Deutschland GmbH is een toonaangevend bedrijf 
met als hoofdactiviteit het verwerken van wei en melk 
voor gebruik in verschillende producten in de voedings- en 
drankenindustrie, van roomijs tot gebakken producten en 
snoepgoed. 

Lactoprot werd opgericht in 1978 en heeft nu drie vestigingen 
in Noord-Duitsland en een dochterbedrijf in het zuiden 
van Duitsland. Het bedrijf beschikt over een wereldwijd 
klantenbestand en heeft meer dan 220 mensen in dienst. 

Russell Finex werkte voornamelijk op de nieuwe vestiging 
van Lactoprot in Lübeck, waar per jaar 20.000 ton 
voorverpakte gedroogde producten worden geproduceerd, 
met drie meng- en vijf verpakkingslijnen voor verschillende 
stabilisatoren. De vestiging verwerkt ook lecithine, een vettig 
product dat voorkomt in dierlijk en plantaardig weefsel en 
gebruikt wordt voor het emulgeren en homogeniseren van 
vloeistofmengsels. 

Behalve dat dit vanwege de samenstelling een moeilijk 
zeefbaar product is, is lecithine ook extreem gevoelig voor licht 
en zowel handmatige als mechanische behandeling. Daarom 
is het productieproces dat wordt gebruikt om dit materiaal te 
verwerken enorm belangrijk. Om productkwaliteit te kunnen 
verzekeren, wordt de lecithine als grondstof gezeefd in een 
zak-naar-zak-zeefproces om zorgvuldig alle vervuiling en 
externe deeltjes te verwijderen. 

Productieproces

Lactoprot gebruikte in eerste instantie een zeer inefficiënt 
handmatig proces waar een operator de lecithine door 
een statische ronde zeef borstelde. Dit resulteerde in een 
lage doorvoersnelheid en werd de kwaliteit vanwege de 
gevoelige aard van het product in gevaar gebracht. Daar 
de juiste verwerking van dit materiaal essentieel is om de 
productkwaliteit te garanderen, zocht het bedrijf naar een 
efficiëntere oplossing.

Lactoprot Deutschland GmbH verbetert de capaciteit van lecithineverwerking aanzienlijk met 
industriële zeefapparatuur

Foto 1. De Russell Compact Sieve® geïnstalleerd op de Lactoprot-
vestiging in Lübeck
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Verhoogde productiviteit en doorvoersnelheid - In 
vergelijking met standaard trillende zeven 

Past in kleinere ruimtes - Ideaal voor het 
plaatsen in productielijnen met beperkte 
stahoogte

Verbeterde productkwaliteit - Efficiënte verwijdering 
van bovenmaats materiaal en vervuiling
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Lactoprot had al een Russell Compact 3in1 Sieve™ in een 
andere verwerkingslijn gebruikt, en nam opnieuw contact 
op met Russell Finex op de Powtech-exposite voor een 
geschikte oplossing. De Russell Compact Sieve® werd 
aanbevolen als de beste machine om de doorvoersnelheid 
op te voeren. De technologie van de machine maakt 
het mogelijk een hogere doorvoersnelheid te behalen 
dan standaard zeven en neemt minder ruimte op de 
productievloer in.

Russell Finex bood Lactoprot aan voorafgaand aan de 
aankoop een testmachine te installeren op hun vestiging. 
Lactoprot was tevreden met de resultaten en kocht een 
Russell Compact Sieve® die werd aangepast met een 
zeefdek van 250 mm hoog, waarmee een zak van 25 kg 
lecithine in de zeef kan worden gestort. Dit verbeterde de 
doorvoersnelheid met 50%, afhankelijk van de kwaliteit 
van de lecithine. 

Productiemanager Michael Schwanke verklaart: “We waren 
zeer tevreden met hoe Russell Finex dit project in handen 
heeft genomen, en vooral hoe snel en gemakkelijk er 
een testmachine werd gemaakt om voorafgaand aan de 
aankoop te bekijken hoe goed het systeem werkte.” 

Bij het beschrijven van de voordelen van het gebruiken 
van de Russell Compact Sieve® in hun productielijn, zegt 
eigenaar en Algemeen Directeur Steffen Rode “We waren 
werkelijk onder de indruk van de verbeteringen die de 
Russell Compact Sieve aanbracht aan ons productieproces. 
Onze doorvoer werd met 50% verhoogd, dat is veel sneller 
dan wat we zagen bij het gebruik van onze vorige zeef.”

Zeefoplossing

De Russell Compact Sieve® is een innovatieve zeefoplossing en 
ideaal voor het zeven met hoge capaciteit van verschillende 
poeders en vloeistoffen, en past perfect in de productielijn. De 
machine zorgt voor een verbeterde productpuurheid en een 
reductie in productie-uitvaltijd, daar hij snel en gemakkelijk 
gedemonteerd kan worden voor schoonmaken. 

Schwanke zegt: De betrokkenheid van de operator werd 
ook verminderd, en het proces kan nu zonder excessieve 
handmatige handelingen worden uitgevoerd, wat ons tijd 
bespaart en het productieproces versnelt.”

Daarnaast kocht Lactoprot vier zeeframen van hoge kwaliteit 
voor de reinigingscyclus, zodat de Russell Compact Sieve® 

consistent en effectief gedurende de hele dag kan blijven 
functioneren en de lecithine op efficiënte wijze verwerkt 
wordt. 

De Russell Compact Sieve® bleek een briljante investering 
voor Lactoprot, een combinatie het bestaande vertrouwen 
van de klant en een uitstekende prestatie van de machine 
– op basis van de kernfilosofie van Russell Finex: “Customer 
Trust, a Russell Must”. 

Russell Finex heeft 85 jaar ervaring in het ontwerpen en 
vervaardigen van industriële verwerkingsapparatuur voor 
een internationale markt en is een globale leider in de zeef- 
en filtertechnologie. Zij leveren direct aan de voedings- en 
drankenindustrie met hygiënische apparatuur van hoge 
kwaliteit om te voldoen aan de strengste normen.
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Foto 2. Een voorbeeld van lecithine, het product dat Lactoprot 
verwerkt
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