
 
 

 
 

Semiautomatisch vullen van zakken

Lindor biedt de optie om 
semiautomatisch 
zakken te vullen (5 – 25 kg). 

Andere formaten, 
van bag-in-box tot big bag, 
zijn eveneens mogelijk. 

Metalen en andere vreemde 
voorwerpen kunnen eenvoudig 
worden verwijderd door middel 
van een zeef, metaaldetector 
of magneet.

Mengen & aromatiseren

 
 

Lindor’s vloeistofinjectie 
aromatiseert de theeblaadjes
op homogene wijze. 

Deze technologie zorgt ervoor dat 
alleen de theeblaadjes zorgvuldig 
door vloeibare aromadruppels 
worden gecoat: geen klontvorming, 
geen droging vereist. 

Tegelijkertijd voorkomt het 
behoedzame mengproces 
in de Lindor menger degradatie 
van dit breekbare product.

Dankzij de weegcellen waarmee 
de hopper is uitgerust, kan de 
operator op elk moment de juiste 
hoeveelheid ingrediënten 
toevoegen aan de menger.

Deze ingrediënten kunnen variëren   
van theeblaadjes en kruiden 
tot bloemblaadjes, 
gedroogd fruit en aromagranulaat.

De weegfunctie kan eenvoudig 
worden gebruikt via het 
touchscreen-bedieningspaneel 
van de menger.

VOLLEDIG TURNKEY THEEMENGSYSTEEM

Case study: Ronnefeldt

Bekijk een video van deze stap

Lindor ontwerpt en fabriceert mengers en 
complete mengsystemen op basis van de 

“Gentle Touch” mengtechnologie.

Lindor maakt al mengers en 
poederverwerkingsapparatuur sinds eind jaren 
80. In 1994 installeerde Lindor de eerste menger 

bij Ronnefeldt in Frankfurt, Duitsland. 
Daarmee is Ronnefeldt één van 

de eerste theeklanten van Lindor! 

In 1994 had Ronnefeldt net 
Tee-Handels-Kontor Bremen in Worpswede 

overgenomen en de complete theeproductie 
daarvan naar Frankfurt gehaald. Sindsdien is de 

productie flink uitgebreid en aromatiseren zij 
hun thee met behulp van 

meerdere Lindor theemengsystemen.

Naast thee biedt Lindor complete mengsystemen 
voor talloze andere poedervormige producten in 

de voedingsmiddelen-, chemische, 
polymeer- en farmaceutische industrie.

De geschiedenis van Ronnefeldt gaat terug tot 
1823 toen Johan Tobias Ronnefeldt, 

na te hebben gewerkt voor een 
handelsmaatschappij in Rotterdam, zijn eigen 
handelshuis oprichtte in Frankfurt, Duitsland.

Hij richtte zich op de handel met China en kwam 
daardoor in aanraking met de theehandel.

Ronnefeldt is sindsdien uitgegroeid tot een 
toonaangevende Duitse theeproducent en 
leverancier van hoogwaardige theesoorten 

toprestaurants en hotels over de hele wereld zijn 
welbekend met het merk Ronnefeldt.

De zorgvuldig geselecteerde theeplantages en 
niet aflatende kwaliteitscontrole laten aandacht 
voor detail en passie harmonieus samenkomen 

in elke kop thee.

https://youtu.be/yS1DM1BLXUU


