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Afb. 1 Een geïnertiseerde maallijn van Jehmlich

Maalspecialist Jehmlich
investeert en groeit
Na de bouw van een nieuw kantoor in
2010 en het jaar daarop de uitbreiding
van de fabriek met een vloeroppervlak
van 1250 m² heeft maalspecialist Jehmlich nu ook een ultramodern test- en applicatiecentrum in gebruik genomen. In
de Benelux werpt ook de samenwerking
met vertegenwoordiger en servicepartner Engisol zijn vruchten af.

Afb. 2 Een REKORD maalmolen
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Jehmlich uit Nossen (nabij Dresden, Duitsland) is al meer dan 100 jaar gespecialiseerd in maatwerkoplossingen voor de
verkleining van alle denkbare grondstoffen in vrijwel alle sectoren van de procesindustrie (zoals food, feed, farma, chemie,
kunststoﬀen en mineralen). Het leveringsprogramma omvat individuele procesmachines en geïntegreerde systemen. Ook realiseert Jehmlich turn key-projecten; vanaf
de toevoer, de afscheiding en de afvoer van
product tot en met de verpakking ervan.

Maalmolens
Jehmlich levert maalmolens en crushers
zowel voor grof en fijn vermalen. In de categorie fijn vermalen vormen de universele
maalmolens onder de naam REKORD het
vlaggenschip. Het adjectief ‘universeel’
duidt op de mogelijkheid om in één en dezelfde maalmolen verschillende maalelementen te kunnen inzetten, afhankelijk
van de toepassing. Deze machines zijn desgewenst leverbaar in hygiënische en/of explosieveilige uitvoeringen, conform cGMP,
FDA en Europese normen en richtlijnen. Ze
worden vervaardigd uit staal of roestvaststaal. Het programma omvat ook machines
die worden ingezet als precrusher of voor
een grovere vermaling, zoals de roller crusher RC300 of industriële hamermolens met
hoge capaciteiten.
Meer dan duizend klanten vanuit de hele
wereld vertrouwen al jarenlang niet alleen
op de kwaliteit van de in Duitsland gepro-
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duceerde machines en slijtdelen, maar ook
op de advisering, service en onderhoudsdiensten van de Jehmlich-experts.
Testcentrum
Jehmlich beschikt in Nossen over moderne productiefaciliteiten en een nieuw, ultramodern testcentrum voor proefmalingen en zeefanalyses. In het testcentrum
wordt gebruik gemaakt van de laatste digitale tools voor het monitoren en in-line
capteren van data. Zo krijgt men een diep
inzicht in het maalproces, wat het bedrijf
in staat stelt om klanten de nodige performance-garanties te geven. Ook het videostreamen van testen is mogelijk, wat zeker
in Corona-tijden een meerwaarde kan zijn.
In het testcentrum vinden meer dan 130
testonderzoeken per jaar plaats. In de loop
der jaren is een uitgebreide database opgebouwd van meetresultaten. Deze data zijn
weer dienstbaar voor de ontwikkeling van
nieuwe toepassingen. Zo waarborgt Jehmlich dat klanten beschikken over machines
en procesinstallaties die op hun taak zijn
berekend.
Loonmalen
Gezien de stijgende vraag naar capaciteit
voor het vermalen van masterbatches en
kleinschalige producties, biedt Jehmlich
klanten nu ook services op het gebied van
loonmalen. Samen met de overige investeringen in de productie- en testfaciliteiten
profileert Jehmlich zich hiermee als een niche-speler die zich sterk ontwikkelt.

Individuele benadering
Jehmlich maakt haar slogan ‘we maken
het mogelijk’ dagelijks waar door te kiezen
voor een persoonlijke, individuele benadering van elke aanvraag. Er bestaat immers
geen standaard antwoord. Steeds is een op
kennis en ervaring gebaseerd advies nodig
om voor een specifieke toepassing tot een
optimale maatwerk-oplossing te komen.
Benelux-markt
De Benelux is voor Jehmlich een belangrijke markt vanwege de aanwezigheid van
toonaangevende bedrijven in de ingrediënten- en voedingsmiddelenindustrie. In de
Benelux wordt Jehmlich vertegenwoordigd
door Engisol met vestigingen in Oedelem
(België) en Meteren (Nederland). Tot de
jongste referenties behoren het Europese
hoofdkwartier van Cargill R&D, chocoladeproducent Barry Callebaut, Lonza (farmaceutische ingrediënten) en gespecialiseerde graanverwerkers. Daarnaast levert
Jehmlich ook aan alle belangrijke systeem
-integratoren. ■

Over Jehmlich
De geschiedenis van Gebr. Jehmlich
GmbH begint met de oprichting van het
bedrijf in 1919 door de broers Max en
Reinhard Jehmlich in Nossen (Saksen,
Duitsland). Drie jaar later werden de eerste geïntegreerde maalinstallaties voor de
feed en chemie gebouwd. In 1938 was het
bedrijf al internationaal actief tot in Zuid-Amerika (Uruguay) toe. Het bedrijf groeide
gestaag. In de jaren 90 werden nieuwe
fabrieken gebouwd voor de productie van
de REKORD maalmolens volgens GMPnormen. Na uitbreidingen en nieuwbouw
in 2010 en 2011 trad in 2015 een nieuw
management aan onder leiding van Martin
Peukert. Met een team van 30 enthousiaste medewerkers (gemiddelde leeftijd is
37) timmert het bedrijf stevig aan de weg.
Inmiddels heeft Jehmlich wereldwijd meer
dan 1000 installaties draaien. De toegevoegde waarde van het bedrijf is de op
ervaring gebaseerde ontwikkeling van betrouwbare, klant-specifieke oplossingen,
vanaf het ontwerp tot de inbedrijfstelling
van machines en processen.
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Afb. 3 Een Roller Crusher
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Afb. 4 Jehmlich test- en applicatiecentrum in Nossen (Duitsland)
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