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Equipado com até quatro telas, permitindo até cinco 
fracionamentos pré-definidos em uma única operação

Ajuste fácil que permite total controle da passagem do 
material pela superfície da tela

Adequado para aplicações úmidas ou secas

Eco Treasures emprega o Russell Eco Separator® na separação de sementes e poeira da polpa 
congelada em sua planta piloto

Figura 2. Russell Eco Separator® instalado na planta da Eco 
Treasures na Bélgica para separar sementes e poeira do suco 
congelado.

O Russell Eco Separator® aumenta a produtividade 
e a qualidade do produto na Eco Treasures

Desde a criação da planta piloto da Eco Treasures, a 
companhia tem buscando continuamente maneiras de 
aprimorar o seu processo fabril. O processo de peneiramento 
utilizado anteriormente pela Eco Treasures era muito 
simples, e comprometia a consistência da qualidade do 
produto. Para alcançar altos padrões de qualidade e garantir 
maior eficiência produtiva, a companhia buscou a ajuda da 
Russell Finex, líder no fornecimento de equipamentos de 
separação de alta qualidade, para desenvolver soluções 

Figura 1. Visão geral do produto da Eco Treasures inovadoras de processamento. A Eco Treasures encontrou 
a Russell Finex na Internet e interessou-se principalmente 
pela possibilidade oferecida pela fabricante de realização 
de testes no local. 

A Russell Finex ajudou a Eco Treasures a manter a sua 
missão e princípios empresariais de alta qualidade, 
sustentabilidade e viabilidade econômica. Nesse sentido, 
a Russell Finex ofereceu à empresa a oportunidade de 
testar o Russell Eco Separator®, uma peneira vibratória de 
separação multi-nível, em sua planta piloto. 

Agora, mais do que nunca, sustentabilidade e redução 
do desperdício têm sido o foco de atenção de muitos 
fabricantes. A Eco Treasures reconhece que recursos 
naturais devem ser utilizados de maneira sustentável 
e econômica. Em 2006, a empresa belga montou uma 
instalação piloto projetada principalmente para utilizar 
atividades de processamento que visassem à reutilização ou 
reciclagem de produtos durante o processo produtivo. Uma 
das principais atividades produtivas da Eco Treasures é a 
extração ecologicamente correta de óleos essenciais a partir 
de matéria-prima vegetal residual e sementes de frutas 
pequenas. Estes óleos, extraídos de sementes como a da 
framboesa e da granada, são fabricados pela Eco Treasures 
a partir das formas mais orgânicas de ácidos graxos ricos e 
não saturados e vitaminas, e fornecidos principalmente às 
indústrias de alimentos e cosméticos.
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Figura 3. Russell Eco Separator® realizando a separação de poeira e 
sementes na Eco Treasures

Stefan Ongena, gerente de produção na Eco Treasures,  
destacou: “Após a Russell Finex nos permitir testar o Russell 
Eco Separator tanto em nossas instalações quanto nas 
instalações de testes deles, tivemos a confirmação sobre a 
decisão e a certeza de que a Russell Finex poderia prestar o 
serviço que precisávamos”.

A extração do óleo da semente a partir da polpa residual 
congelada começa pela separação das sementes do resto 
da polpa. Para separar as sementes, a polpa congelada é 
primeiro derretida e depois seca. Uma vez separadas, as 
sementes seguem então para uma prensa, onde é extraído 
o óleo. 

O problema que a empresa enfrentava era a presença 
de uma grande quantidade de poeira da polpa seca nas 
sementes após o processo de secagem, resultando em um 

óleo extraído de menor qualidade. Com isso, a empresa 
decidiu separar a produção em duas frações (poeira fina e 
sementes) antes de submeter as sementes ao processo de 
prensagem. Com o Russell Eco Separator® a Eco Treasures 
conseguiu separar com sucesso as duas frações, permitindo 
o envio de sementes livres de poeira para a etapa de 
prensagem. Não só a máquina da Russell Finex eliminou 
a poeira das sementes, mas ainda economizou tempo ao 
reduzir o trabalho necessário para espalhar manualmente 
as sementes sobre um frame de malha que era então 
posicionado em frente a um ventilador para remoção da 
poeira. Estes dois fatores ajudaram a reduzir os custos de 
fabricação da Eco Treasures, aumentar a produtividade e 
entregar um produto melhor para os seus clientes. 

“Como uma empresa com uma produção piloto, foi muito 
útil contar com a experiência em peneiramento da Russell 
Finex. Eles estavam dispostos a pensar no futuro conosco e 
nos ofereceram a solução que precisávamos”, disse Ongena.

A Russell Finex tem por objetivo garantir a satisfação dos 
clientes do início ao fim. E a Eco Treasures tirou pleno 
proveito da missão da fabricante: A Confiança do Cliente 
é Essencial para a Russell. Há mais de 80 anos, a Russell 
Finex fabrica e fornece filtros, peneiras e separadores 
que visam melhorar a qualidade do produto, aumentar a 
produtividade, preservar a integridade dos funcionários e 
garantir a não contaminação de materiais líquidos e em pó. 
Em todo o mundo, a Russell Finex atende diversos setores 
com aplicações para alimentos, produtos farmacêuticos, 
produtos químicos, adesivos, plastisol, tintas, revestimentos, 
pós metálicos e cerâmicas. A Eco Treasures trabalhou com 
a Russell Finex para melhorar a qualidade geral do seu 
produto e a eficiência dos seus processos, comprovando 
mais uma vez as soluções que a Russell Finex pode oferecer 
a fabricantes de todos os setores.
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