
SternMaid GmbH & Co. KG is gevestigd in Wittenburg in 
Duitsland en is een bedrijf van de Stern-Wywiol Gruppe. 
Deze groep van bedrijven heeft 12 Duitse gespecialiseerde 
ondernemingen, 18 buitenlandse vestigingen, 8 Stern-
Technology Centers en productiefaciliteiten in 10 landen. 
Al meer dan 40 jaar worden zij beschouwd als de meest 
succesvolle internationale ondernemingen op het gebied 
van “Voedings- en diervoeringrediënten” en exporteren zij 
naar meer dan 130 landen ter wereld.

SternMaid is opgericht in 1996 en is nu een 
toonaangevende contractfabrikant van voedingsadditieven, 
voedingssupplementen en farmaceutische hulpstoffen 
in poedervorm. Met meer dan 350 werknemers biedt 
SternMaid een breed scala aan diensten. Het bedrijf is 
een expert in het mengen en verfijnen van speciale 
ingrediënten, voor producten als vitaminecomplexen, 
farmaceutische producten, speciale dieetvoedingsstoffen en 
babyvoeding.

Productieproces 

SternMaid gebruikt bulkzakken met voedingssupplementen 
in poedervorm, die afgevoerd worden via een zeef. Een 
vacuüm transportsysteem trekt het product dan door een 10 
meter lange 
transportlijn en laadt het in een vullijn met zakjes. SternMaid 
zocht een manier om dit transportproces te verbeteren 
door een nieuwe zeefmachine te integreren om het 
product te nog meer te beschermen tegen het risico van 
binnenkomende contaminatie.

SternMaid werkte al eerder samen met Russell Finex en 
vertrouwde Russell Finex opnieuw om te helpen de ideale 
oplossing te vinden voor zijn behoefte. Technical 
Project Manager Jan Zabel licht toe: “Als contractfabrikant 
voor de farmaceutische en voedingsindustrie hebben we 
veel te maken met gevoelige grondstoffen en producten. Dit 
vereist het vertrouwen van onze klanten. Omdat we in het 
verleden al eerder met Russell Finex hebben samengewerkt, 

weten we dat hun zeeftechnologie innovatief is en de 
meest betrouwbare voor onze productie- en vulprocessen.”

Na het ter plaatsen testen en tevreden met hoe de 
machine de poederingrediënten behandelde, werd de 600 
mm Russell Compact Airswept Sieve™ met maaswijdte van 
1000 μm en 2000 μm aangeraden als beste oplossing. Met 
de installatie van deze machine ontwikkelde SternMaid 
zijn productielijn verder, waardoor het bedrijf de processen 

Past in kleinere ruimtes - Het compacte ontwerp past 
gemakkelijk in een andere fase van de productielijn
 
Garandeert veiligheid voor operators - Stofvrije 
operaties verminderen het risico op inademen van het 
product

Verbetert productiecapaciteit - Verhoogt de 
productiecapaciteit tot vier keer in vergelijking met 
standaard zeven

Duitse voedingsleverancier SternMaid GmbH & Co. KG ontwikkelt zijn productkwaliteit verder 
met de integratie van een innovatieve zeefoplossing in geselecteerde productielijnen en 
garandeert 

Afbeelding 1. De Russell Compact Airswept SieveTM 

De Russell Compact Airswept Sieve™ biedt gemakkelijk reinigen 
en een veilige oplossing voor het zeven van ingrediënten in 
poedervorm
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kon optimaliseren en kon werken met een zeer hoge 
kwaliteitscontrole.

Met de testen die werden uitgevoerd met de zeef kon 
het bedrijf uitgebreid de functionaliteit en prestaties 
van de machine beoordelen. Hierdoor kon SternMaid 
zijn voedingsproducten in poedervorm zeven door een 
maaswijdte van 1000 μm. Met de installatie werd de 
productkwaliteit gewaarborgd en een ander belangrijk 
voordeel van deze zeef is dat hij kon worden geïnstalleerd 
in de bestaande pneumatische vacuümlijn van SternMaid 
en gemakkelijk uit elkaar te halen en te reinigen is.

Innovatieve productie-oplossingen

The Russell Compact Airswept Sieve™ combineert de 
Russell Compact Sieve®-technologie met industriële 
transportlijnen voor gemakkelijke installatie en gebruik 
van minder vloerruimte. Het gemakkelijk te reinigen 
ontwerp vermindert risico op productcontaminatie en 
minimaliseert de stilstandtijd voor de operator. Het zorgt 
voor dat het controlezeven van de poeders in een stofvrije 
operatie plaatsvindt, zodat het risico op inademen van 
het product door de operators wordt verminderd, wat een 
belangrijke factor was voor SternMaid en zijn productielijn. 

“Kennis, kwaliteit en flexibele productie zijn onze 
topprioriteit. Russell Finex heeft voldaan aan onze 
verzoeken en de ondersteuning en het advies van de 

verkoopvertegenwoordiger waren zeer goed”, concludeert 
dhr. Zabel.
 
Over Russell Finex

Russell Finex is opgericht in 1934 en een globale leider in 
zeef- en filtratietechnologie met een breed assortiment 
van trilzeven, separators en zelfreinigende vloeistoffilters. 
Met 85 jaar ervaring is het bedrijf niet alleen een 
leverancier, maar ook een innovatief bedrijf en adviseur 
voor verschillende industrieën als de voedings- en 
drankenindustrie, farmaceutische sector, coatings, keramiek 
en metaalpoeders. Neem vandaag nog contact met ons 
op en ontdek hoe onze machines kunnen voldoen aan uw 
specifieke vereisten.
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Afbeelding 2. Een voorbeeld van een aantal verpakte eindproducten 
die geproduceerd zijn door SternMaid 


