
Wat maakt de oplossingen van Herding Filtertechniek zo 
sterk?

Ing. Philippe Stoff eris, verantwoordelijke voor de Benelux: “Onze 
systemen zijn gebouwd uit sinterlamellenfi lters, waarvan de eerste 
versie in 1977 door Walter Herding werd ontworpen. Het gaat 
om starre fi lterelementen voorzien van een oppervlaktecoating die 
zelfs de kleinste stofdeeltjes (stofdoorlaat kleiner dan 0,1 mg/Nm³) 
fi lteren. Naast die uiterst lage emissie kenmerken deze installaties 
zich door een heel lange levensduur: het is eerder regel dan uit-
zondering dat onze oplossingen ruim twintig jaar meegaan, zelfs 
zonder de fi lterelementen te moeten vervangen. Het zijn boven-
dien heel compacte installaties met een erg hoge capaciteit.”

H e rd i n g  B e n e l u x  F i l te r te c h n i e k

De referentie voor een 
stofvrij productieproces

Een optimaal werkend fabricageproces van producten 
staat of valt vaak met de kwaliteit van de filterinstallatie. 
Ondernemingen die hiervoor beroep doen op een ont-
sto� ing of procesfiltratie van Herding Benelux, hoeven 
niets te vrezen. De bedrijfszekere installaties kenmer-
ken zich door een oerdegelijke kwaliteit en een enorme 
duurzaamheid.

Ing. Philippe Sto� eris.
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In welke sectoren worden ze vooral ingezet?

“Ze worden zowel gebruikt als procesfi ltratie (afscheiden van het 
eindproduct) als voor ontstoffi  ng (afval verwijderen) in zowat alle 
industrieën: Laser, Food, Pharma, non-ferro, grondstoff en, enzo-
voort. In de ruim twintig jaar waarin wij in de Benelux actief  
zijn (vanuit Ronse en het Nederlandse Purmerend), hebben we 
in eigen land toch al zowat 800 referenties opgebouwd. Zeker in 
industrieën waar wordt gewerkt met complexe, fi jne stoff en, kun-
nen wij onze meerwaarde bewijzen.”

Hoe sterk staan jullie op servicevlak?

“We verzorgen alles in eigen beheer en schieten meteen in actie 
als er toch ergens een probleem optreedt. Die aanpak is een ga-
rantie voor vruchtbare langetermijnrelaties. Vanaf  volgend jaar 
willen we verhuizen naar een pand in een naburige industriezone 
en hopen we onze capaciteit te verdubbelen.”


