
Milhans Gida ve Tarim Urunleri is een toonaangevende 
producent van gezonde, hoogwaardige notenproducten 
en -snacks in Turkije. Het bedrijf is in 2009 opgericht, 
is snel uitgegroeid tot een belangrijke producent van 
huismerkproducten voor de grootste voedingsdistributeurs 
in Turkije en heeft bovendien zijn eigen lijn Milhans snacks.

Op de productielocatie van Milhans in Kocaeli (Turkije) is de 
verwerkingslijn voor pinda’s een echt speerpunt.  Omdat pinda’s 
in een groot aantal merken van Milhans en huismerkproducten 
worden gebruikt, is het noodzakelijk dat de kwaliteit en 
hygiëne van de eindproducten zijn gewaarborgd. Het bedrijf 
wil blijven voldoen aan de toenemende vraag naar zijn 
producten, en dus moet de apparatuur die in de fabriek wordt 
gebruikt een hoog productieniveau kunnen behalen zonder 
de productkwaliteit in gevaar te brengen. Op zoek naar een 
nieuw filtersysteem voor het terugwinnen van frituurolie uit 
het frituurproces raadpleegde Milhans daarom Russell Finex.

De pinda’s worden op ongeveer 150 °C gefrituurd in 
plantaardige olie in een industriële frituurmachine. Nadat 
de olie voor een bepaalde hoeveelheid pinda’s is gebruikt, 
wordt zij uit de frituurmachine gehaald en gefilterd om 
verontreiniging te verwijderen, gerecycled en opnieuw 
gebruikt. Voorheen gebruikte Milhans een papieren 
filtratiesysteem om de teruggewonnen olie te filteren. Dit 
systeem had echter niet de vereiste verwerkingscapaciteit 
en leverde geen consistente kwaliteit. Bovendien werd 
productiestilstand veroorzaakt door het handmatig 
vervangen van de papieren filterpatronen. De papieren 
filters raakten snel verzadigd en verstopt. Soms moesten 
de filters meerdere keren per dag worden vervangen.

Alev Palabiyik, productmanager van Milhans: “De papieren 
filters die we eerder gebruikten om de frituurolie te 
filteren, voldeden niet. De filters waren niet in staat om een 
consistente, fijne filtratie te bieden, en we ondervonden 
hoge kosten door continu de papieren filterpatronen te 
moeten vervangen. We hadden een filtersysteem met 
aanzienlijk hogere capaciteit nodig om aan de toenemende 

vraag naar onze pindaproducten te kunnen voldoen.”

In overleg met Russell Finex werd gekozen voor het 
zelfreinigend filter Russell Eco Filter® met Russell 
Filtermanagementsysteem™, een ideale oplossing voor het 
terugwinnen van de gebruikte frituurolie. Dit filtersysteem 
bleek eenvoudig te installeren in de bestaande productielijn, 
is geschikt voor het filteren van vloeistoffen op hoge 

Hogere productiekwaliteit – fijnere filtratie en een 
hogere kwaliteit eindproduct

Lagere productiekosten – bespaar op het vervangen en 
afvoeren van gebruikte filters

Hogere productiesnelheid – geen uitval meer voor het 
vervangen van filters en geen verstoppingen die voor een 
teruggang in de doorvoersnelheid zorgen

Milhans vervangt papierfiltratiemethode door innovatief filtersysteem dat doorvoer 
vertwintigvoudigt en kwaliteit van gerecyclede frituurolie verbetert

Figuur 1. Het zelfreinigend Russell Eco Filter® geïnstalleerd in de 
pinda-productielijn bij Milhans in Kocaeli, Turkije.

Zelfreinigend Russell Eco Filter® geïnstalleerd in 
pinda-productielijn voor het terugwinnen van 
frituurolie
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Figuur 2. Het zelfreinigend Russell Eco Filter® met Russell 
Filtermanagementsysteem™ is een geautomatiseerde oplossing voor 
het terugwinnen van frituurolie.
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temperatuur en biedt een aanzienlijke verbetering ten 
opzichte van het bestaande systeem met papieren filters.

In  vergelijking  met de papieren filters levert 
het zelfreinigende Russell Eco Filter® 20 keer de 
doorvoersnelheid op voor frituurolie, terwijl het filtert op 
een fijnere deeltjesgrootte van 50 micron (voorheen 80 
micron). Het nieuwe filter zorgt dus niet alleen voor een 
hogere doorvoersnelheid, maar ook voor een fijnere, 
meer consistente kwaliteit frituurolie. Bovendien zorgt het 
unieke zelfreinigende ontwerp ervoor dat de productielijn 
niet hoeft worden stilgezet voor het vervangen van 
filterpatronen of het reinigen van verstopte filterelementen.
Palabiyik: “Het nieuwe filter van Russell Finex heeft dit 
onderdeel van het productieproces aanzienlijk verbeterd. 
We verwachten een rendement op de investering 
van 150% per jaar op de unit, dankzij besparingen op 
papieren filterpatronen. De hogere kwaliteit van de 
teruggewonnen olie betekent dat we kunnen blijven 
voldoen aan de strenger wordende eisen van onze klanten.”

Deze filters beschikken over het uniek SpiroKlene™ 
wissersysteem voor continue verwijdering van overmaatse 
verontreiniging tot 10 micron. Het zelfreinigende ontwerp 
verhoogt de productiesnelheid door de uitvaltijd te 
verminderen die wordt veroorzaakt door het vervangen 
van filterpatronen en voorkomt teruggang van de 
doorvoercapaciteit vanwege verstopte filters. Dit resulteert 
in een aanzienlijke verlaging van de productiekosten, met 
minder kosten voor het vervangen en weggooien van 
gebruikte filters, minder verspilde olie, lagere arbeidskosten 
en minder uitvaltijd. De filters zijn volledig gesloten, dus 
er komen geen schadelijke dampen vrij en de gebruiker 
wordt niet aan de vloeistoffen blootgesteld. Er is een 
hele reeks vloeistoffilters beschikbaar voor hygiënische 
doorvoer met hoge capaciteit onder hoge temperaturen 
voor uiteenlopende toepassingen. Bovendien is het 
systeem in horizontale en verticale configuratie verkrijgbaar 
en in verschillende afmetingen zodat het eenvoudig 
in het bestaande leidingenwerk kan worden gepast.

De toevoeging van automatische filtratie Russell Filter 
Management System™ maakt de volledige automatisering 
van het zelfreinigende Russell Eco Filter® mogelijk. Het 
systeem bewaakt het filtratieproces, waardoor het efficiënt 
werkt zonder tussenkomst van de operator. Dit verbetert de 
veiligheid, aangezien contact met gevaarlijke stoffen zoals 
hete frituurolie wordt voorkomen. Het systeem bespaart op 
kosten door het terugdringen van productverlies en benodigde 
arbeid, omdat er geen handmatig toezicht meer nodig is.

Russell Finex werd opgericht in 1934 en heeft meer dan 
80 jaar ervaring met het leveren van separatietechnologie 
aan voedingsmiddelen- en drankenproducenten. Russell 
Finex biedt verscheidende zeef- en filtratieoplossingen voor 
de voedingsmiddelenindustrie, voor de optimalisering van 
een productverwerkingslijn, besparing op arbeidskosten, 
terugdringing van uitvaltijd, de vergroting van de capaciteit 
of de verbetering van de kwaliteit van het eindproduct.
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