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Russell Finex is a unique company

Established in 1934, we are worldwide leaders in fine mesh separation 
technology, with over 80 years of experience in providing solutions in more 

than 100 countries.

With factories in the UK, USA, Belgium and India and a network of high quality 
agents covering the rest of the world, Russell Finex have experience 

in an ever increasing range of industries.

We are always striving for continuous improvements to keep ahead of the 
competition and we try to think internationally and structure 

our response to applications and problem solving on a global basis.  

We work hard to continuously fulfill our company motto of “Customer trust, a 
Russell must”. We know our long term future depends on our ability to continue 
to solve customer problems with new and improved products. These innovations 

will be achieved through close working relationships with our customers,
 ensuring maximum effectiveness and value for money. 
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Persbericht
Russell Finex presenteert productinnovaties op Solids in 
Antwerpen, België van 11 tot 12 maart.

Ontdek de scheidingsapparatuur van Russell Finex in hal 2, stand B2170

Solids is een onderdeel van de Solids European Series, een initiatief van Easyfairs dat 6 beurzen in 
Europa omvat, die alleen gericht zijn op poeder en stortgoederen technologieën. Solids in Antwerpen 
wordt om de twee jaar gehouden en is uitgegroeid tot het belangrijkste platform in de regio voor 
professionals in de poeder en stortgoedindustrie. Op de beurs kunnen professionals hun kennis 
uitwisselen, zakelijke relaties versterken en seminars volgen om de nieuwste trends in de industrie te 
ontdekken.

Als leverancier van zeefmachines en scheidingsapparatuur voor poeders en stortgoed, zal Russell 
Finex wederom aanwezig zijn op deze 8ste editie van Solids in Antwerpen. Op de beurs toont Russell 
Finex haar bekende trilzeef Russell Compact Sieve® en nieuwe producten, waaronder de Russell 
Gated Outlet™ en de Russell Compact Self-loading Sieve™.

De Russell Compact Sieve® is een veelzijdige trilzeef met een hoge capaciteit, die kan worden 
gebruikt voor het zeven van droge en natte poeders. Met deze trilzeef wordt overmaatse 
verontreiniging verwijderd en de kwaliteit van de eindproducten verbeterd. De Russell Compact 
Sieve® wordt gemonteerd en gedemonteerd zonder gereedschap, waardoor het bedienen en 
schoonmaken snel en gemakkelijk zijn en productiestilstanden beperkt worden tot een minimum. Het 
compacte ontwerp samen met een hoge doorvoer en hoge zeefnauwkeurigheid maakt deze machine 
de eerste keuze in een breed scala van industrieën. De Russell Compact Sieve® wordt onder andere 
gebruikt voor het zeven van poedercoatings, voedingsmiddelen, chemische poeders. Klik hier voor 
meer informatie over deze performante trilzeef.

De Russell Gated Outlet™, een pneumatisch bedienbare poort, is één van de nieuwe producten van 
Russell Finex die op de stand in werking te wordt getoond. Met deze pneumatisch bedienbare poort, 
biedt Russell Finex een oplossing voor klanten die behoefte hebben om hun productstroom en/of 
-afvoer te regelen. Dat is vaak het geval wanneer er weinig overmaats product is of als het afvoeren 
te snel gebeurt, wat resulteert in verlies van goed product. De Russell Gated Outlet™ is geïntegreerd 
aan de binnenzijde van de uitlaat van het zeefdek en kan worden opgeblazen of afgelaten worden, 
waardoor een volledige controle over productstroom en –afvoer verkregen wordt. Lees meer over de 
apparaten voor het controleren van oversize en productstroom. 

De Russell Compact Self-loading Sieve™ is een nieuw ontwikkeld automatisch zeefsysteem dat 
poeders en stortgoed pneumatisch kan laden, zeven en afvoeren. De machine geniet de voordelen 
van de Russell Compact Sieve®, poeders en granulaat worden nauwkeurig gezeefd en kunnen 
daarenboven tot 10 meter vervoerd met een minimale betrokkenheid van de operator. Op de 
Solids beurs kunt u de Russell Compact Self-loading Sieve™ in actie zien en ziet u hoe eenvoudig 
de machine poeders of stortgoed laadt, zeeft en afvoert in één handeling. Lees meer over de 
belangrijkste kenmerken en voordelen van deze innovatieve zeef met perslucht.

Bezoek Russell Finex in Hal 2, Stand B2170 om meer informatie over deze zeefmachines en 
scheidingsapparatuur te verkrijgen. Op de Russell Finex stand staat een team van toegewijde en 
ervaren sales engineers klaar om u te helpen met uw vragen over zeven en scheiden. In tussentijd 
kunt u onze pagina’s industrieën of  testvideo’s bezoeken om te zien welke machine voor u van 
toepassing kan zijn.

Visit us at Stand B2170 in Hall 2 or contact Sandy Chang on 
Tel: +32 (0)15 275 919, e-mail: sandy.chang@russellfinex.com

Exhibition Preview 
Russell Finex present their product innovations at Solids 
in Antwerp, Belgium

Visit Russell Finex in Hall 2, Stand B2170

Solids is part of the Solids European Series, an initiative of Easyfairs which entails 6 trade shows 
in Europe focused only on powder and bulk solids technologies. Solids in Antwerp, Belgium is held 
every two years and has become the most important platform in the region for professionals in the 
powder and bulk solids industry. At the show professionals can exchange knowledge, strengthen their 
business relations and follow seminars to discover the latest trends in the industry.

As a supplier of sieving and separation equipment for powders and bulk materials, Russell Finex 
will be present at this eight edition of Solids in Antwerp. At the show Russell Finex will show their 
renowned Russell Compact Sieve® and new products including the Russell Gated Outlet™ and the 
Russell Compact Self-Loading Sieve™.

The Russell Compact Sieve® is a versatile high capacity screener which can be used for the sieving 
of dry and wet powders. With this vibratory sieve oversized contamination is removed, improving the 
quality of end products. The Russell Compact Sieve® is assembled and dismantled without the need 
for tools, making operation and cleaning quick and easy whilst keeping production down time to a 
minimum. The compact design together with a high throughput and accurate sieving has made this 
machine the first choice in a wide range of industries. The Russell Compact Sieve® has been used for 
the sieving of powder coatings, food products, chemical powders and many more.

The Russell Gated Outlet™, a pneumatically controlled gate, is one of Russell Finex’s new products 
to be shown on the stand in operation. With this pneumatically controlled gate, Russell Finex offer a 
solution to customers who need to control their product flow and/or discharge. This is often the case 
when there is little oversize or when discharge happens too fast resulting in loss of good product. The 
Russell Gated Outlet™ is integrated at the inside of the outlet of the sieve deck and can be inflated or 
deflated, providing a complete control of product flow and discharge.

The Russell Compact Self-Loading Sieve™, is a newly developed automated sieving system, which can 
pneumatically convey, sieve and discharge your powders or bulk materials. Incorporating features of 
the Russell Compact Sieve®, powders and granules can be screened and conveyed up to 10 meters 
with minimal operator involvement. At the show the Russell Compact Self-Loading Sieve™ will be 
shown in full operation, enabling you to see how simply the machine conveys, sieves and discharges 
powders or bulk in a simple operation.

Visit Russell Finex in Hall 2, Stand B2170 to find out more about these new products. On the Russell 
Finex stand a team of dedicated and experienced sales engineers will be at hand to help you with 
your sieving and separation requirements. In the meantime feel free to visit our industries page or 
demonstration video section to see which application might apply for you. 

 

Visit us at Stand B2170 in Hall 2 or contact Sandy Chang on 
Tel: +32 (0)15 275 919, e-mail: sandy.chang@russellfinex.com
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Promat, a part of the Etex Group, is a global leader in 
the manufacture of high performance fire protection and 
insulation products. The Etex Group, headquartered in 
Belgium, is present in 45 countries, operating 123 production 
sites and employing more than 18,000 people. At the Promat 
plant in Tisselt, Belgium,  the production site was expanded 
to introduce a new production line for Promaxon®-D, 
a synthetic Calcium Silicate based powder. For the new 
production line, state of the art equipment was required 
and Promat turned to Russell Finex, who have developed 
and supply the world renowned Russell Compact Sieve®, 
for high quality screening solutions.
 
Promaxon®-D 
Like most fire protection and insulation products, 
Promaxon®-D is based on Calcium Silicate and engineered by 
specific chemical reactions. It is a white free flowing powder 
consisting of micro-porous spherical particles. Because of 
its low density, the powder is used in numerous insulation 
products and is also widely supplied to car manufacturers 
throughout the world, for use in the production of brake 
blocks. 
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Enclosed screening - Eliminates dusts and fumes, safe-
guarding operators

Compact design - Easy to install in existing or new 
production lines

Ensure product quality - Screen your product to eliminate  
any oversize contamination

Promat achieve increased productivity and improved quality on their Promaxon®-D production 
line with the installation of the Russell Compact Sieve®.

Figure 2. A 900mm diameter Russell Compact Sieve® installed 
at Promat, Belgium to sieve a porous powder, Promaxon®-D.

The Russell Compact Sieve® helps safeguard 
high quality standards at Promat, Belgium

The production process of Promaxon®-D is a unique 
and complex procedure. Initially a chemical reaction is 
carried out to form a slurry which then passes through a 
special crystallization and drying process, resulting in 
Promaxon®-D. The resultant powder is then sieved prior to 
packaging where it is bagged and packed for shipment. For 
this last stage of the process, Promat required a screening 
solution which could handle high capacities whilst providing 
a high sieving accuracy. Koen Nijs, Production Manager of 
the Promaxon®-D line explains: “We produce high quality 
product, which is mostly used in the car industry where the 
quality of raw materials cannot be compromised. In order to 
guarantee our 

Figure 1. A close-up of Promaxon®-D particles.

high quality standards, we added a sieve at the end of the 
production line as an extra check point so we can be a 100% 
sure the powder is without any contamination.”

High quality screening equipment
When searching for a sieve, Promat contacted several sieve 
manufacturers and chose Russell Finex. “We chose Russell 
Finex because they were able to provide us the solution 
and service we needed. Before purchase we were able to 
conduct initial product trials at Russell Finex test facilities as 
well as having a trial unit at our site. This gave us complete 
assurance that the sieve could meet our requirements.” Nijs 
explains.

After positive trials Promat purchased a 900 mm diameter 
Russell Compact Sieve®.  The Russell Compact Sieve® 
is a high capacity vibratory check screener and has been 
applied in numerous applications in a wide range of 
industries throughout the world. This check screener was 
able to meet the most important requirements of Promat, 
namely providing the right quality and meeting the required 
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Figure 3. Installation of the Russell Compact 
Sieve® under the hopper at Promat

capacity. “With the Russell Compact Sieve installed at the 
end of the production line, the quality of the product is 
guaranteed. This extra quality check assures us that our 
product is contamination free.” Nijs comments.

The Russell Compact Sieve® is a check screener which 
can be installed easily into a new or existing production 
line. Due to its compact design it can be fitted into places 
where headroom is limited. The sieve is also very simple to  
maintain with assembly and dis-assembly easily achieved 
without the need for any tools, keeping time needed for 
cleaning to a minimum. Russell Finex pride themselves in 
providing customized solutions to suit individual needs and 
modified the Russell Compact Sieve® supplied to Promat, 
to include a closed sieve deck to protect operators from 
harmful fumes. “We are very satisfied with our purchase 
and would recommend Russell Finex to other manufacturers 
who have a screening requirement.” Koen Nijs concludes.

For 80 years Russell Finex has been manufacturing and 
supplying sieves and filters to ensure that powders and 
liquids are free from contamination, improve product quality, 
enhance productivity and safeguard the health of workers. 
Throughout the world, Russell Finex serves a variety of 
industries with applications including paint, coatings, 
chemicals, adhesives, plastisols, food, pharmaceuticals, 
metal powders and ceramics.

For more information about vibratory check-screeners visit 
the Russell Finex website.
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Promat, een onderdeel van de Etex Group, is een 
wereldwijde leider in de fabricage van hoogwaardige 
brandwerende en isolerende producten. Met vestigingen 
in 45 landen en een hoofdkantoor in België heeft de Etex 
Group 123 productielocaties en biedt het werk aan meer 
dan 18.000 mensen. In het Belgische Tisselt werd de 
productielocatie van de Promat-fabriek uitgebreid om een 
nieuwe productielijn te introduceren voor Promaxon®-D, 
een synthetisch poeder gebaseerd op calciumsilicaat. Voor 
de nieuwe productielijn was de meest moderne apparatuur 
nodig. Promat wendde zich daarvoor tot Russell Finex, 
de ontwikkelaar en leverancier van de wereldvermaarde 
trilzeef Russell Compact Sieve®, voor hoogwaardige 
zeefoplossingen.

Promaxon®-D 
Zoals de meeste brandbeschermings- en isolatieproducten 
is Promaxon®-D gebaseerd op calciumsilicaat en ontworpen 
op basis van specifieke chemische reacties. Het is een wit, 
vrijstromend poeder dat bestaat uit micro-poreuze sferische 
deeltjes. Vanwege zijn lage dichtheid wordt het poeder 
toegepast in talrijke isolatieproducten en wordt het tevens 
wereldwijd op grote schaal geleverd aan autofabrikanten, 
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Afgesloten zeefproces - Verwijdert stof en dampen ter 
bescherming van medewerkers

Compact ontwerp - Eenvoudig te installeren in bestaande 
of nieuwe productielijnen

Waarborgt productkwaliteit - Zeeft uw product om af te 
rekenen met elke bovenmaatse verontreiniging

Promat behaalt een hogere productiviteit en betere kwaliteit voor hun Promaxon®-D 
productielijn, dankzij de installatie van Russell Compact Sieve®.

Afbeelding 2. Een 900mm diameter Russell Compact Sieve® 
geïnstalleerd bij Promat, België voor het zeven van een poreus 
poeder, Promaxon®-D.

De Russell Compact Sieve® helpt hoge 
kwaliteitsnormen te waarborgen bij Promat, België

voor gebruik bij de productie van remblokjes.
Het productieproces van Promaxon®-D is een unieke 
en complexe procedure. In eerste instantie wordt een 
chemische reactie uitgevoerd om een slurry te vormen. Die 
ondergaat dan een speciaal kristallisatie- en droogproces, 
met als resultaat Promaxon®-D. Het resulterende 
poeder wordt vervolgens gezeefd voorafgaand aan het 
verpakkingsproces, waarbij het voor verzending in zakken 
wordt verpakt. Voor deze laatste fase van het proces had 
Promat een zeefoplossing nodig die tegelijkertijd een hoge 
capaciteit en een hoge zeefnauwkeurigheid bood. Koen 
Nijs, Productiemanager van de Promaxon®-D-lijn, legt uit: 
“Wij 

Afbeelding 1. Een close-up van Promaxon®-D partikels.

produceren een product van hoge kwaliteit, dat meestal 
wordt gebruikt in de auto-industrie, waar de kwaliteit van 
grondstoffen niet mag worden aangetast. Om onze hoge 
kwaliteitsnormen te waarborgen, hebben we een zeef 
toegevoegd aan het eind van de productielijn. Die dient als 
een extra controle, zodat we 100% zeker kunnen zijn dat het 
poeder geen enkele verontreiniging bevat.”

Zeefmachines van hoge kwaliteit
Bij het zoeken naar een zeef nam Promat contact op met 
verschillende zeeffabrikanten, waarna het bedrijf Russell 
Finex selecteerde. “Wij kozen Russell Finex omdat ze ons de 
oplossing en service konden bieden die we nodig hadden. 
Alvorens tot aankoop over te gaan, konden we initiële 
producttests uitvoeren bij de Russell Finex testfaciliteit en 
kregen we in onze fabriek de beschikking over een test-
unit. Dit gaf ons de volledige zekerheid dat de zeef zou 
voldoen aan onze eisen”, legt Nijs uit.

Na positief verlopen tests ging Promat over tot de aanschaf 
van een Russell Compact Sieve® met een diameter van 

RUSSELL FINEX
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Afbeelding 3. Installatie van de Russell 
Compact Sieve® onder de hopper bij Promat.

900 mm. De Russell Compact Sieve® is een vibrerende 
controlezeef van hoge capaciteit die wereldwijd al is 
toegepast in talloze toepassingen in een breed scala van 
industrieën. Deze controlezeef voldeed aan de belangrijkste 
eisen van Promat, namelijk het bieden van de juiste 
kwaliteit en het voldoen aan de vereiste capaciteit. “Met 
de Russell Compact Sieve® geïnstalleerd aan het eind 
van de productielijn wordt de kwaliteit van het product 
gewaarborgd. Deze extra kwaliteitscontrole verzekert ons 
dat ons product geen verontreiniging bevat”, voegt Nijs toe.

De Russell Compact Sieve® is een controlezeef die 
gemakkelijk kan worden geïnstalleerd in een nieuwe of 
bestaande productielijn. Dankzij het compacte ontwerp kan 
de zeef worden geplaatst op locaties met beperkte ruimte. 
De zeef is ook zeer eenvoudig te onderhouden. Montage 
en demontage zijn eenvoudig en zonder enig gereedschap 
te bewerkstelligen, wat de benodigde reinigingstijd tot 
een minimum beperkt. Russell Finex is trots op het feit dat 
men oplossingen op maat levert, passend bij individuele 
behoeften. Het bedrijf paste de aan Promat geleverde 
Russell Compact Sieve® aan door een gesloten zeefdek toe 
te voegen, om operators te beschermen tegen schadelijke 
dampen. “We zijn zeer tevreden met onze aankoop en 
kunnen Russell Finex aanbevelen aan andere fabrikanten 
met zeefbehoeften”, concludeert Koen Nijs.

Russell Finex is al 80 jaar actief in de productie en levering 
van zeven en filters die ervoor zorgen dat poeders en 
vloeistoffen vrij zijn van verontreiniging. Ze verbeteren de 
productkwaliteit, verhogen de productiviteit en waarborgen 
de gezondheid van de werknemers. Russell Finex levert 
wereldwijd aan een verscheidenheid aan industrieën 
met toepassingen zoals verf, coatings, chemicaliën, 
lijmen, plastisols, voeding, farmaceutische producten, 
metaalpoeders en keramiek.

Voor meer informatie over trilzeven bezoek de Russell Finex  
website. 
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With factories or operations in almost every country, Nestlé is 
the world’s leading nutrition, health and wellness company. 
Since Nestlé first began selling in Chile in 1934, the country 
now provides one of the highest per capita consumption and 
sales of their products. Nestlé’s continued commitment to 
developing operations in the country, and a change in society 
for a healthier lifestyle leading to increased demand of milk 
powder products, have resulted in the investment of a new 
factory. Requiring the highest quality machinery, Russell 
Finex, a long term supplier to Nestlé, provided purpose built 
screening solutions for the new plant.

The new factory, based in Osorno, is one of the most 
technologically advanced dairy factories of its kind. The 
factory produces a range of milk products with added 
nutritional value targeted not only at the domestic market 
but also at overseas markets, including the United States, 
Central America, the Middle East and Asia. Having strict Good 
Manufacturing Practices (GMP) and Hazard Analysis and 
Critical Control Points (HACCP) in place, Nestlé sought only the 
highest quality equipment for the new factory.

Having previously worked with Russell Finex at many 
of their factories worldwide, there was no hesitation in 
Russell Finex being the supplier of choice for their screening 
operations in the new factory. “The ongoing relationship is 
due not only to the high quality manufacture of all of Russell 
Finex’s separation equipment but also the accompanying 
documentation and certification that is provided”, states 
Jaime Sanchez, Maintenance Manager.

Traditionally rotary sifters have been used for the screening 
of powders. However this method of screening presents 
many problems. With the impeller forcing the powder 
through the mesh, product quality can be compromised as 
very little oversize is collected. In addition, most rotary sifters 

are supplied with nylon mesh which is prone to breakage. 
Therefore there has been a move to use gravity fed circular 
vibratory sieves as an alternative.

Following a consultation with a Russell Finex Sales 
Representative, it was decided that the vibratory screener 
Russell Compact Sieve® would best meet Nestlé’s 
requirements. With three different milk product ranges being 
processed, each requiring different flow rates, different sized 
Russell Compact Sieves®, comprising of 600mm, 900mm 
and 1200mm diameter units, were supplied to each process 
line.

Enclosed screening eliminates dusts and fumes, safe-
guarding operators

Easy to strip down and clean without tools

Increases productivity - screen on finer meshes without 
compromising flow rates

Six Russell Compact Sieve® units enable Nestlé to screen milk powder on finer meshes without 
compromising flow rates

Figure 1. Russell Compact Sieves® installed at the new milk powder 
factory in Chile

Russell Finex helps Nestlé safeguard product 
quality at their new 26,000 tonnes/year milk 
powder processing plant in Chile
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Recent changes in industry practices have resulted in the 
need to screen milk powders finer. Traditionally 4mm 
aperture mesh (5 mesh) has been used but 2mm (10 mesh) 
is becoming more common practice. Unlike conventional 
vibrating screeners, the high performance Russell Compact 
Sieve® is able to screen the milk powder at this finer mesh 
size without compromising flow rates, preventing the sieve 
from becoming a bottleneck in the process. “We required a 
sieving system that would enable us to check-screen the 
milk powder to meet the standard set not only by Nestlé 
but also by Chile and the countries the milk powder is 
being exported to”, comments Sanchez. “With the industry 
moving towards 2mm screening, it was important to choose 
a sieve that would meet this criteria without slowing down 
the production process” continues Sanchez. The Russell 
Compact Sieves® have enabled the new factory to meet its 
target throughput rate of 26,000 tonnes/year.

Constructed in the highest quality stainless steel, the Russell 
Compact Sieve® is easy to clean between batches, and its 
simple design allows operators to strip down and clean the 
machines without tools. With enclosed screening for total 

containment, dust and fumes are also eliminated, not only 
helping Nestle to meet their strict zero dust environment 
policy, but also to improve operators’ health and safety. The 
machines were also fitted with BFM™ connectors, a unique 
innovation designed to provide a hygienic connector system, 
allowing for easy removal for cleaning or replacement.

Sanchez concludes, “The Russell Compact Sieves have not 
only helped us to meet our required capacity, but have also 
provided a hygienic solution that is mandatory for the milk 
powder industry”.

For over 80 years Russell Finex have manufactured and 
supplied filters, sieves and separators to improve product 
quality, enhance productivity, safeguard worker health, and 
ensure liquids and powders are contamination-free. 
Throughout the world, Russell Finex serve a variety of 
industries with applications including food, pharmaceuticals, 
chemicals, adhesives, plastisols, paint, coatings, metal 
powders and ceramics.
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If you have any further enquiries or require any more information, please
feel free to contact us.

Russell Finex Ltd 
Russell House
Browells Lane
Feltham, Middlesex
TW13 7EW, U.K
Tel: +44 (0) 20 8818 2000
Fax: +44 (0) 20 8818 2060
Email: marketing@russellfinex.com
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RUSSELL FINEX
Wereldwijde zeef- en filterspecialisten

Met in bijna elk land fabrieken of activiteiten, is Nestle ‘s 
werelds grootste voedings-, gezondheids- en wellness-
bedrijf. In 1934 startte Nestlé haar verkoop in Chili, het land 
biedt nu één van de hoogste consumptie en verkoop van 
hun producten per inwoner. Nestlé’s voortdurende toewijding 
aan het ontwikkelen van activiteiten in het land, en een 
verandering in de maatschappij voor een gezondere levensstijl 
leidde tot een verhoogde vraag naar melkpoederproducten, 
en heeft geleid tot de investering van een nieuwe fabriek. 
Met de nood aan machines van hoge kwaliteit bood Russell 
Finex, een vaste leverancier van Nestlé, op maakt gemaakte 
zeefoplossingen voor hun nieuwe fabriek.

De nieuwe fabriek, gevestigd in Osorno, is één van de meest 
technologisch geavanceerde zuivelfabrieken in zijn soort. 
De fabriek produceert een scala aan zuivelproducten met 
toegevoegde voedingswaarde, die niet alleen gericht zijn 
op de binnenlandse markt, maar ook op de buitenlandse 
markten, waaronder de Verenigde Staten, Midden-
Amerika, het Midden-Oosten en Azië. Met de strenge Good 
Manufacturing Practices (GMP) en Hazard Analysis and Critical 
Control Points (HACCP) zocht Nestlé alleen machines van de 
hoogste kwaliteit voor de nieuwe fabriek.

Na eerder samengewerkt te hebben met Russell Finex in 
verschillende fabrieken over de hele wereld, was er geen 
aarzeling om Russell Finex aan te duiden als leverancier voor 
hun zeeftoepassingen in de nieuwe fabriek. “De duurzame 
relatie is niet alleen het gevolg van de hoge kwaliteit van 
Russell Finex’ scheidingsapparatuur, maar ook de bijbehorende 
documentatie en certificering die worden verstrekt.”, zegt 
Jaime Sanchez, Maintenance Manager. 

Traditionele roterende zeven worden vaak gebruikt voor het 
zeven van poeders. Deze werkwijze van zeven biedt echter 
vele problemen. Doordat de schroef het poeder door het gaas 
duwt, kan de productkwaliteit in gevaar komen omdat er 
weinig bovenmaats materiaal verzameld wordt. Bovendien 
zijn de meeste roterende zeven voorzien van een zeefgaas 
in nylon dat snel breekt. Daarom is er een trend om ronde 
trilzeven, die gebruikmaken van de zwaartekracht, als 
alternatief te gebruiken.

Het gesloten zeefsysteem elimineert stof en dampen, en
waarborgt de veiligheid van uw medewerkers

Gemakkelijk te demonteren en te reinigen zonder nood
aan gereedschap

Verhoogt productiviteit - Zeef op een fijnere maaswijdte
zonder aan capaciteit in te boeten

Zes Russell Compact Sieve® eenheden laten Nestlé toe om melkpoeder te zeven op 
fijner zeefgaas zonder in te boeten aan capaciteit

Afbeelding 1.: Russell Compact Sieves® geïnstalleerd in de nieuwe
melkpoederfabriek in Chili

Russell Finex helpt Nestlé de productkwaliteit
van hun 26 000 ton melkpoeder per jaar te
waarborgen in hun verwerkingsbedrijf in Chili

Russell Finex Pvt. Ltd.
New Delhi, India
Tel: +91 (11) 43589870
Fax: +91 (11) 43589800
E-mail: sales.rfsf@russellfinex.com

Russell Finex Inc.
Pineville, N.C. USA.
Tel: +1 704 588 9808
Fax: +1 704 588 0738
E-mail: sales.inc@russellfinex.com

Russell Finex N.V.
Mechelen, Belgium.
Tel: +32 (0) 15 27 59 19
Fax: +32 (0) 15 21 93 35
E-mail: sales.nv@russellfinex.com

Russell Finex Ltd.
Feltham, England.
Tel: +44 (0) 20 8818 2000
Fax: +44 (0) 20 8818 2060
E-mail: sales@russellfinex.com

Na een overleg met een vertegenwoordiger van Russell Finex, 
werd besloten dat de Russell Compact Sieve® het beste zou 
voldoen aan de eisen van Nestlé. Met drie verschillende 
soorten melkproducten, die elk verschillende debieten 
vereisen, werden Russell Compact Sieves® met verschillende 
diameters aangeleverd. Aan elke proceslijn werden eenheden 
met diameter 600mm, 900mm en 1200mm toegevoegd.

Recente veranderingen in de industriële toepassingen 
hebben geleid tot de noodzaak om melkpoeders fijner te 
zeven. Traditioneel werd er 4mm maaswijdteopening (5 
mesh) gebruikt maar 2mm (10 mesh) wordt steeds meer 
gebruikelijker. In tegenstelling tot conventionele trilzeven, 
kan de performante Russell Compact Sieve® het melkpoeder 
zeven op de fijnere maaswijdte zonder afbreuk te doen aan 
het debiet, waardoor voorkomen wordt dat de zeef een 
knelpunt wordt in het proces. “We hadden een zeefmachine 
nodig die ons in staat stelde om het melkpoeder te zeven en 
die voldeed aan de normen. Niet alleen de normen opgelegd 
door Nestlé maar ook normen die werden opgelegd door 
Chili en de landen waar het melkpoeder naar geëxporteerd 
wordt.”, zegt Sanchez. “Met de trend naar het zeven op 2mm 
in de industrie, was het belangrijk om een zeef te kiezen, 
die zou voldoen aan die criteria zonder het productieproces 
te vertragen.”, vervolgt Sanchez. De Russell Compact Sieve® 
zeefmachines hebben mogelijk gemaakt dat de nieuwe 
fabriek haar vooropgestelde doorvoersnelheid van 26.000 
ton/jaar haalt.

De Russell Compact Sieve® is vervaardigd uit roestvrij staal 
van de hoogste kwaliteit en is gemakkelijk te reinigen tussen 
de batches. Met het eenvoudige ontwerp kunnen operators de 
machine demonteren en schoonmaken zonder gereedschap. 
Het gesloten zeefsysteem zorgt voor de totale insluiting van 
stof en dampen. Op die manier worden de gezondheid en 
veiligheid van werknemers gewaarborgd en eveneens aan 
het milieubeleid met een nultolerantie voor stof voldaan. De 

machines werden ook uitgerust met BFM™ aansluitingen, 
ontworpen om een hygiënisch aansluitingssysteem en een 
eenvoudige reiniging of vervanging.
Sanchez concludeert: “De Russell Compact Sieves® hebben
ons niet alleen geholpen om de gevraagde capaciteit te
behalen, maar bieden ook een hygiënische oplossing, die
verplicht is voor de melkpoederindustrie”.

Al 80 jaar vervaardigt en levert Russell Finex filters, zeven 
en separatoren om de productkwaliteit te verbeteren, 
de productiviteit te verhogen, de gezondheid van de 
werknemers te beschermen, en om ervoor te zorgen dat 
vloeistoffen en poeders vrij van verontreinigingen zijn. Russell 
Finex over de hele wereld actief in verschillende industrieën 
met toepassingen in de voeding, farmaceutica, chemie, 
hechtmiddelen, plastisols, verf, coatings, metaalpoeders en 
keramiek.

Bezoek de Russell Finex website voor meer informatie over 
hoogwaardige  zeefmachines.
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