
De perfecte elektronica
voor meet- en regeltechniek



andreas en gabor kleimann,

Directie: „topkwaliteit drijft 

op vertrouwen.“
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„Als marktleider op het gebied van

medische koelapparatuur is flexibiliteit

en kwaliteit één van de belangrijkste

criteria bij de keuze van onze 

leveranciers. Deze Störk-Tronic voldoet 

aan alle eisen van productiviteit tot aan 

gebruiksvriendelijkheid. Daarom hebben

wij vertrouwen in Störk-Tronic.”

Dr. Jochen kopitzke, beherende vennoot, 
philipp kirsch gmbh

Verantwoordelijkheid en betrokkenheid

Störk-Tronic in Stuttgart is één van de meest 

toonaangevende fabrikanten van elektronische 

meet-, besturings- en regeltechniek voor 

koeltechniek en verwarmingssystemen. De

competentie en innovatieve kracht van ons 

bedrijf is gebaseerd op een nauwe samen-

werking met onze partners, de door voorziene 

impulsen implementeren wij in maatwerkop-

lossingen.

Streven naar kwaliteit

Waar onze producten worden gebruikt, gaat 

het erom doeltreffendheid met de nieuwste 

technologie te combineren – zowel bij 

netwerksystemen in de geneeskunde als in 

de voedings- of in de werktuigbouwkundige 

industrie. Vanuit dit oogpunt hebben wij als 

fabrikant de verplichting om eersteklas-

producten af te leveren. Störk-Tronic garan-

deert dit door zowel de beste componenten 

te gebruiken als absoluut betrouwbare 

kwaliteitscontroles uit te voeren. Hiervoor –

alsmede voor een eerlijk samenwerkings-

verband met onze klanten – staat het 

management persoonlijk in.

Milieubesparende productieprocessen

Onze producten zorgen dat er zo min 

mogelijk en niet meer energie dan nodig 

wordt verbruikt. Ook zijn wij als bedrijf 

toegewijd aan milieu- en bronnenbesparende

productieprocessen.

er ziJn mensen Die iDeeën
uitwerken en betrouwbare proDucten 
tot stanD brengen

hightech uit stuttgart: ontwikkeling en productie onder één dak.



Elke vijfde werknemer bij Stork-Tronic is 

werkzaam op het gebied van ontwikkeling.

Er zijn goede redenen: verdere investeringen 

in onderzoek en ontwikkeling vormen de basis 

van onze techniek en daarmee de solide 

positie van Störk-Tronic op de markt. Alleen 

op deze manier ontstaat er een innovatieve 

en toekomstvaste technologie.

Intensieve uitwisseling en korte wegen

 

Ontwikkeling en productie gaan hand in

hand op het hoofdkantoor in Stuttgart. Door 

deze intense uitwisseling en langs korte we-

gen zorgt Störk-Tronic ervoor dat zowel haar

eigen producten als volledige pakkette in

opdracht van klanten in zeer korte tijd worden 

gerealiseerd. De optimalisatie van de 

mechanische componenten verloopt via 

3D-CAD-constructie en Rapid Prototyping.

Hardware- en softwareontwikkeling

specialisten uit alle
technische Disciplines werken
onDer één Dak samen

edgar holzäpfel, technisch Directeur:

„iedere werknemer neemt zijn

verantwoording voor een betrouwbare

techniek en milieubesparende omgang 

met bronnen.“

„Ik denk dat Störk-Tronic zeer

professioneel en zeer ervaren is.

Hun producten zijn altijd van de

hoogste kwaliteit. Zij weten dat

wij constant willen innoveren 

en stemmen onze eisen daar 

altijd nauwkeurig op af. Om 

deze reden zullen we ook voor

toekomstige projecten met

Störk-Tronic samenwerken.“

victoria hopkins, bedrijfsleidster,
hopkins catering equipment ltd.



Interne ontwikkelingen in detail

Of het nu om het ontwikkelen van 

elektronische systemen, lay-out van print-

platen, software of connectiviteit gaat –

worden bijna alle onderdelen van onze

producten door specialisten in ons huis 

ontwikkeld. Vaak geven klanten volledige 

aanvragen bij ons in opdracht.

 

Innovatie en hardheidtesten

Vaak ontstaan oplossingen die in deze vorm 

alleen bij Störk-Tronic kunnen worden

gevonden. Al in de vroege ontwikkelingsfase

worden de producten aan een aantal 

duurtesten onderworpen.

techniek op

maat: één op de

vijf werknemers

werkt op het

gebied van

ontwikkeling.

optimalisatie in dialoog: de ontwikkeling van hardware en 

programmering gebeurt in nauw overleg met de klant.

„Onze twee bedrijven onder-

schrijven dezelfde waarden:

flexibiliteit, langdurige samen-

werkingsverbanden, innovatie en 

maatwerkoplossingen!

Sectoroverschrijdende kennis

en „100% made in Germany“

hebben Störk-Tronic tot een

gewaardeerde leverancier 

gemaakt.“

achim kaiser, beherende vennoot,
frYka -kältetechnik gmbh



„Als marktleider in de wijntechnologie,

is het belangrijk voor ons om innovatief

te zijn en aan de hoge kwaliteitseisen

van onze internationale klanten te

voldoen. Met Störk-Tronic zijn we een

flexibele partner met wie we nieuwe

ideeën snel uit kunnen voeren en voor

de hoogste kwaliteit vanzelfsprekend

is. Na meer dan 10 jaar succesvolle

samenwerking zijn we ervan overtuigd

dat Störk-Tronic ook in de toekomst de

juiste strategische partner voor ons is.“

klaus Deschka, algemeen Directeur,

wft wein-fruchtsaft-technologie handelsges.m.b.h
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Productie

De vraag naar kwaliteit in het huis Störk-Tronic

volgt een eenvoudige formule: foutloze

producten in elke hoeveelheid. Dat zijn we 

niet alleen onze klanten schuldig, maar ook 

aan het zegel „Made in Germany.“ Daarom 

investeren we voortdurend in uiterst 

moderne productiefaciliteiten en voeren reeds 

tijdens de productie een meervoudige

kwaliteitscontrole uit.

Zorgvuldigheid en nauwkeurigheid

Printplaten vormen het hart van elke 

besturing en worden daarom met de hoogste

zorgvuldigheid geproduceerd. De printplaten

worden vacuüm verpakt opgeslagen.

Ultramoderne Siemens-plaatsingautomaten

plaatsen de SMD-componenten (surface

mounted device) met een nauwkeurigheid

van 0,01 millimeter. Optische en elektronische

controles bewaken de stroom. Tijdens 

de daaropvolgende solderen voorkomt een 

nauwkeurig gedefinieerde homogene 

temperatuur oververhitting van de 

componenten. Dit zorgt voor een maximale 

levensduur.

nulfoutenproDuctie en 
hoge flexibiliteit
innovatieve technologie

elke printplaat wordt vergeleken met een referentiesectie.

elke handmatige verwerkingsstap wordt gedocumenteerd met een persoonlijke 

identificatielabel op de printplaat.

„We hebben altijd de beste oplossing

die op onze klant is gericht. Dit principe 

leeft ook bij Störk-Tronic. We zijn van 

mening dat wij goed advies krijgen.“

helmut pilz, algemeen Directeur,
ake ausseer kälte- und edelstahltechnik gmbh

„Wij leggen veel nadruk op de eisen van de

precisie en kwaliteit! Dit is de reden waarom 

onze samenwerking met Störk-Tronic van grote 

betekenis is.“

holger kupka, algemeen Directeur,

temperatuurtechniek van medinglab
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„Het bedrijf ScanBox staat bekend om 

topkwaliteit en innovatieve producten. Daarom

is het voor ons cruciaal dat wij in Störk-Tronic,

een partner met intuïtieve en zeer betrouwbare

producten die aan onze hoge kwaliteitseisen

voldoen, gevonden te hebben.”

torbjörn peltonen, algemeen Directeur,

scanbox ab

Elektrische uitrusting van het bedrijf Silex 

zijn van hoge kwaliteit, energiebesparend,

snel en zeer efficiënt – dit is niet in het 

minst dankzij de innovatieve en 

doelgerichte regeltechniek van Störk-

Tronic. We hopen op een verdere goede 

samenwerking!“

kay scholz, algemeen Directeur,
silex elektrogeräte gmbh

Kwaliteitsbeheer

De nulfoutenproductie omvat een allesom-

vattende kwaliteitscontrole in elke 

productiefase. Vóór de plaatsing wordt elk 

onderdeel op de juiste functionaliteit ervan 

gecontroleerd. Vóór de installatie ondergaat 

elke printplaat een reeks testprogramma‘s.

Tijdens de optische controle worden 

eventuele afwijkingen onder de microscoop 

handmatig verwerkt. Opgeleide werknemers 

scannen elke voltooide printplaat in en 

vergelijken deze met een referentiedeel. Alleen 

op een perfecte printplaat kan er software 

worden uitgevoerd.

Hardheidtesten onder reële 

omstandigheden

Na het testen van het elektrische gebruik 

van meerdere circuit- en functionele testers, 

worden de afzonderlijke componenten van 

elk product met de hand geïnstalleerd. Ter 

afsluiting wordt het voltooide apparaat 24 uur 

lang onderworpen aan een brandtest met 

overspanning en onderspanning – een soort 

hardheidtesten onder reële omstandigheden. 

De elektromagnetische compatibiliteit van

Störk-Tronic-apparaten overtreft duidelijk de 

EMC-richtlijnen.

allesomvattenDe onDerDeelcontrole
in alle proDuctiefasen

er wordt niets aan het toeval overgelaten: voor de levering 

wordt elke regelaar in de behuizing blootgesteld aan een 

24-uurs duurtest. alleen wanneer de regelaar de test heeft 

doorstaan, ontvangt deze de laatste zegel van goedkeuring.
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„De frituurtechniek is technisch een zeer 

speciaal gebied en vereist temperatuur-

specialisten zoals Störk-Tronic, die hun 

ambacht verstaan en producten 

vervaardigen die aangepast zijn aan de 

specifieke eisen van de friteuses.“

ries goes, algemeen Directeur,
florigo frying equipment b.v.

„Sveba-Dahlen is één van de toon-

aangevende fabrikanten in baktechniek.

Wij werken als sinds de jaren ‚80 nauw

samen met Störk-Tronic en beschouwen

het bedrijf als efficiënt, betrouwbaar en 

technologisch up-to-date. Met Störk-

Tronic hebben we een partner die altijd 

de ideale oplossing voor onze behoeften 

heeft gevonden.“

göran haglund, inkoopmanager,
sveba-Dahlen ab

störk-tronic is gecertificeerd

volgens iso 9001:2008

en 14001:2004 voor

kwaliteitsen milieubeheer.
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regel- en regelaarnetwerktechnologie

van störk-tronic zijn zelfgereguleerd en 

desgewenst via het internet regelbaar.

störk-tronic-technologie, onder

andere op het gebied van gastronomie,

lasertechniek, brouwerijen, domotica, 

medische techniek, werktuigbouwkunde, 

baktechniek en levensmiddelenkoeling.

Pizzaoven

Au Bain Marie

Vleesvriezer

Transportkoeling

Bakoven

Melkkoeltank

Friteuse

Warmtebox

Bloedkoelkast

Vrieskast

Wijnkoelkast

Warmtepomp

Medicijnkoeling

Koelruimte

Brouwketel

Laserkoeling

Organenvervoerbox
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Lijst

Menu

Op
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Advies. Service. Industrieën.

Bij aflevering en klantenservice tellen voor ons 

snelheid en betrouwbaarheid. Een apparaat

verlaat al na één dag na de voltooiing ervan –

na de 24 uurs hardheidtest – ons huis. Ons

verkoop- en servicenetwerk omvat naast het 

hoofdkantoor in Stuttgart en onze vestiging in 

Parijs, vertegenwoordingen in alle regio‘s van 

Duitsland en in veel Europese landen. 

Effectieve klantenservice

Onze klantenservice in Stuttgart staat ter 

beschikking voor alle vragen over de techno-

logie, nieuws, aanbod en klantspecifieke 

parameters. Elke regeling heeft een uniek 

serienummer en kan zo wereldwijd aan 

klanten en de installatieplaats worden

toegewezen. Dit zorgt voor een snelle en

effectieve adviezen.

klanten vertrouwen werelDw iJD op De
technologie uit het huis stÖrk-tronic – 
Dag na Dag, Jaar na Jaar

naast maatwerkoplossing

‚just-in-time‘-levering 

realiseert störk-tronic 

alle denkbare vormen van 

logistiek. standaardregelaars 

kunnen ook op korte termijn 

uit voorraad worden geleverd.

“Om de beste hoogwaardig 

geavanceerde koffiemachines in de 

wereld te produceren, wordt de beste 

temperatuurcontrole vereist. Om deze 

reden hebben we voor Störk-Tronic 

gekozen.“

kees van der westen, algemeen Directeur,

kees van der westen espressonistic works b.v. 

„Blijvende waarde en duurzaamheid –

daarvoor staan de producten van

Metagro. De kwalitatief hoogwaardige

regelaars van Störk-Tronic ronden onze 

producten af, en zorgen dat de klant hier 

jarenlang plezier van heeft.“

Di alfred hochecker, inkoper / verkoopmanager, 

metagro edelstahltechnik ag

milieucertificering is vereist –

ons zelfbeeld gaat verder dan dat.
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