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Gezien de onvoorspelbaarheid van toeleveringen heeft Lam-
pe Group in Sneek, specialist in technisch textiel, ervoor geko-
zen om de meest gangbare filtermaterialen extra op voorraad 
te nemen. Hierdoor is het al meermalen gelukt om klanten te 
helpen met korte levertijden.

De huidige schaarste op de grondstoffenmarkt leidt tot een onvoor-
spelbare en vaak vertraagde toelevering van materialen. Dat geldt 
ook voor textiele filtermedia. De weefsels en non-wovens die Lam-
pe Group van textielfabrieken betrekt, worden op rol geproduceerd. 
Daarbij kan een machine moeilijk voor de productie van slechts een 
paar meter filtermateriaal worden aangezet.

Snelle levering
Om klanten toch te blijven verzekeren van een snelle levering, heeft 
Lampe van de meest gangbare filtermaterialen extra voorraad in 
huis genomen. Hiermee is de Sneekse stoffilter-fabrikant al meer-
malen in staat geweest om klanten op korte termijn te helpen, zodat 
hun productieprocessen geen gevaar hebben gelopen.

Houtstof
Zo heeft Lampe voor de afzuiging van houtstof een grote partij ma-
teriaal voor filterzakken aangelegd, aangezien de textielfabrikant 
aangaf dat voor de toelevering van het betreffende filtermateriaal 
gerekend moest worden met een termijn van zes maanden. Door ex-
tra voorraad in te slaan blijft Lampe in staat om dit veelgevraagde 
product tijdig te leveren.

Fijnstof
Een bedrijf in het zuiden van het land zat dringend verlegen om fil-

terzakken met teflon-membraan, om de uitstoot van fijnstof tegen 
te gaan. Zijn oude leverancier kon niet sneller leveren dan over drie 
maanden. Lampe slaagde er dankzij de aangelegde voorraad in om 
binnen een week te voorzien in 180 filterzakken met teflon-mem-
braan. Bovendien is het ontwerp van de filterzakken geoptimali-
seerd om de uitstoot van fijnstof verder te verlagen. Dit was voor de 
nieuwe klant een uitkomst, mede gezien zijn verplichting om aan de 
vergunningsvoorwaarden te voldoen en boetes of zelfs stillegging te 
voorkomen.

Filtermappen
Bij een kleine brand in een perslijn van een bestaande klant ging 
een doekenfilter verloren. De Donaldson-installatie was voorzien 
van standaard filtermappen. Lampe heeft deze filtermappen op 
voorraad. De filtermappen konden op de dag van de brand nog op 
transport worden gezet. Deze snelle actie heeft de stilstand van dit 
bedrijf tot een minimum beperkt. Snel inspelen op nieuwe situaties 
biedt nieuwe kansen.
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