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Siebtechnik Tema  
één bedrijf

Afb. 1 De kantoren van Siebtechnik Tema in Rijswijk (a) en de USA (b)

De derde categorie – zeefmachines – kan 
men in bijna elke haven aantre�en, maar 
ook in bijvoorbeeld meelfabrieken en an-
dere bedrijven die voedingsmiddelen pro-
duceren. “We beschikken over full size 
testmachines, een mobiele installatie en 
een eigen laboratorium. Zo kunnen klan-
ten hun product op onze apparatuur testen 
en de meest optimale oplossing vinden.”

Van standaard tot klantspeci�ek
Siebtechnik Tema levert veel soorten zeef-
machines op bestelling of uit voorraad, 
die waar nodig worden aangepast aan de 
wensen van de klant. Ook kan men bij het 
bedrijf terecht voor vervangingsdelen en 
oplossingen om zeefdekken tegen slijtage 
te beschermen.
Van Delden: “Een van onze grootste machi-
nes is een 5,5 meter brede en 12 meter lange 
lineaire zeef. Die wordt vaak ingezet voor 
het klasseren en ontwateren van bulkgoe-
deren. Maar we voeren ook jigs ofwel ‘Setz-
machines’ waarmee je een product onder 
water kunt zeven. Een van de toepassingen 
is het afscheiden van hout uit gewonnen 
grind, zodat een beter eindproduct, beton, 

hem weer naar ons verwijzen: Tema in Rijs-
wijk. En dat terwijl we in feite één �rma 
zijn. Nu we onder een en dezelfde naam 
opereren, kunnen we elkaar nog meer ver-
sterken!”

Productgamma
Het leveringsprogramma van Siebtech-
nik Tema bestaat hoofdzakelijk uit drie 
productgroepen: industriële centrifuges, 
monstername en -verwerkingsapparatuur, 
en zeefmachines. Van Delden: “De centri-
fuges worden gebruikt voor het ontwateren 
van allerhande producten. Dat gaat van 
kunstmest via voedingsmiddelen tot aan 
zouten.”
In de productgroep Monstername en 
-verwerking ontwikkelde Siebtechnik 
Tema een speciale methode om voor een 
scheepslading kolen die aan wal komt een 
representatief monster te maken. Van Del-
den: “Er wordt bemonsterd op verschillen-
de punten in de partij en met een breker 
maken we van dat materiaal een behan-
delbare fractie. We leveren kaak-, wals- en 
kegelbrekers maar ook laboratoriumappa-
ratuur zoals analysezeven.”

Vanaf nu opereren Siebtechnik en Tema 
samen onder de naam Siebtechnik 
Tema. Marlon van Delden, een van de 
twee managing directors: “Hoewel bei-
de bedrijven al tientallen jaren nauw 
met elkaar verbonden zijn, was dat voor 
de buitenwereld niet altijd even duide-
lijk. Met onze nieuwe uitstraling hoeven 
we dit niet elke keer weer uit te leggen.”

Het Nederlandse Tema, een a�orting van 
Technisch Materiaal, startte in 1925 als ver-
koopkantoor van het Duitse Siebtechnik. 
De laatste begon zo’n 100 jaar geleden een 
machinefabriek die internationale naam 
verwierf. “Dat is nog steeds zo. We leve-
ren wereldwijd en hebben naast Duitsland 
productielocaties in de VS, Australië en 
China”, vertelt Van Delden. “Maar tegen-
woordig maakt internet de wereld zo klein 
dat als de bouw van een fabriek in Brazilië 
wordt aanbesteed, het maar zó kan zijn dat 
iemand in ons land de engineering doet en 
gebruik wordt gemaakt van een Spaanse 
installatiebouwer. Als die Nederlandse en-
gineer op internet naar Siebtechnik zocht, 
kwam hij in Duitsland uit. Daar moest men 
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Afb. 4 Schuifcentrifuges voor productie van natriumcarbonaat (soda) Afb. 5 Twee hamermonsternemers voor kolenoverslag

Afb. 3 Schuifcentrifuges in een kunstmestfabriekAfb. 2 Zeefmachine voor kalkwinning

kan worden gemaakt.”
Bij vervanging van bestaande zeefmachi-
nes kan Siebtechnik Tema meestal 1:1 pas-
sende installaties leveren. Hiertoe wordt 
de bestaande zeefmachine nauwkeurig op-
gemeten.

Diversi�catie
Zeefmachines worden van oudsher toege-
past in de mijnbouw, en Van Delden be-
aamt dat die activiteit in Nederland niet 
echt meer bestaat: “Maar wereldwijd ligt 
dat anders. Denk bijvoorbeeld aan de win-
ning van grondsto�en zoals lithium voor 
de accu’s van elektrische auto’s. Ook in die 
sector zijn we actief.” 
Bovendien verbreedt Siebtechnik Tema 

zijn afzetmarkt om niet te a�ankelijk te 
zijn van bepaalde branches. Diversi�catie 
dus. Van Delden: “Zo worden de zeefma-
chines steeds meer ingezet in de recycling. 
Bijvoorbeeld voor het zeven van slakken 
van afvalverbrandingsinstallaties. On-
langs hebben we ook diverse asfaltzeven 
geleverd, geschikt voor producttemperatu-
ren van 450°C.”
En dan is er nog een zusterbedrijf in Johan-
nesburg: “Multotec is één van de grootste 
machinefabrikanten voor de mijnbouwin-
dustrie in Zuid-Afrika. Het bedrijf produ-
ceert allerlei scheidingsapparatuur voor 
de daar alom aanwezige mijnen. Dat pro-
ductgamma, met cyclonen, scheidings-
spiralen en pompen, kan overal worden 

geleverd. Wij beschikken wereldwijd over 
verkoopkanalen. Overigens leent die ap-
paratuur zich ook heel goed voor de recy-
clingmarkt.” ■
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