
RUSSELL FINEX
Global Sieving & Filtration specialists

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

Geïnstalleerd met maximaal vier zeefoppervlakken, om 
vijf vooraf bepaalde fracties te bieden in één bewerking

Gemakkelijk instelbaar om absolute controle te bieden 
over de verplaatsing van het materiaal over het zeefdek

Geschikt voor natte of droge toepassingen

Eco Treasures gebruikt de Russell Eco Separator® in hun proeffabriek om zaden en stof te 
scheiden van hun bevroren sapproduct

Afbeelding 2.  Een Russell Eco Separator®, geïnstalleerd bij 
Eco Treasures België voor het scheiden van zaden en stof van 
bevroren sapproduct.

Russell Eco Separator®  verbetert productiviteit 
en productkwaliteit bij Eco Treasures

Afbeelding 1. Eco Treasures productoverzicht

Russell Finex kon Eco Treasures helpen vast te houden 
aan hun missie van hoge kwaliteit, duurzaamheid en 
economisch gezonde bedrijfsprincipes. Om dit te bereiken 
gaf Russell Finex hen de mogelijkheid om de Russell Eco 
Separator®, een multi-deks sorteerzeef, te testen binnen 
hun proeffabriek. 

Stefan Ongena, Productie Manager bij Eco Treasures, zegt 
hierover:  “Omdat Russell Finex ons in staat stelde om tests 
uit te voeren met de Russell Eco Separator, zowel op onze 
locatie als in de
Russell Finex testfaciliteit, waren we positief over de 
vooruitzichten en hadden we er het volste vertrouwen in 
dat Russell Finex ons de service kon bieden die we nodig 
hadden.”

Sinds de introductie van de Eco Treasures proeffabriek 
heeft het bedrijf voortdurend gezocht naar manieren 
om het fabricageproces te verbeteren. Eco Treasures had 
eerder een zeer eenvoudig zeefproces gebruikt, maar 
dit beïnvloedde de consistentie van de productkwaliteit. 
Om te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen en de beste 
productie-efficiëntie te waarborgen, wendde het bedrijf 
zich tot Russell Finex, de toonaangevende leverancier van 
hoogwaardige scheidingsapparatuur, voor innovatieve 
verwerkingsoplossingen. Eco Treasures vond Russell Finex 
online en het bedrijf was met name geïnteresseerd in het 
feit dat Russell Finex on-site testen aanbood.

Meer dan ooit zijn duurzaamheid en afvalvermindering 
tegenwoordig zorgpunten voor vele productiebedrijven. 
Eco Treasures onderkent dat natuurlijke hulpbronnen 
op een duurzame en zuinige manier moeten worden 
gebruikt. In 2006 zette het in België gebaseerde bedrijf een 
proefinstallatie op, speciaal ontworpen voor het gebruik 
van verwerkingsactiviteiten gericht op het hergebruik of 
recyclen van product terug in het productieproces. Een van 
de belangrijkste productieactiviteiten van Eco Treasures is 
de ecologische winning van etherische oliën uit residuen 
van plantaardige grondstoffen en fijne fruitzaden. De door 
Eco Treasures geproduceerde zaadoliën, zoals framboos- 
en granaatappeloliën, zijn oliën met de meest organische 
vormen van rijke, onverzadigde vetzuren en vitaminen en 
worden voornamelijk geleverd aan voedsel- en cosmetica-
industrieën.

http://www.russellfinex.com/nl
http://www.russellfinex.com/nl/scheidingsapparatuur/vibrerende-separator/zeefmachines/
http://www.russellfinex.com/nl/scheidingsapparatuur/vibrerende-separator/zeefmachines/
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Afbeelding 3. De Russell Eco Separator®  scheidt stof en zaden bij 
Eco Treasures

De winning van zaadolie uit residu van bevroren pulp begint 
door de zaden te scheiden van het pulpsap. Om de zaden 
te scheiden wordt de bevroren pulp eerst gesmolten en 
vervolgens gedroogd. Eenmaal gescheiden, gaan de zaden 
een pers in om hun olie te winnen.

Het probleem waarmee het bedrijf zich geconfronteerd zag, 
was dat de zaden na het droogproces teveel stof bevatten 
van het gedroogde pulpsap, wat leidde tot een lagere 
kwaliteit van de gewonnen olie. Daarom besloot het bedrijf 
om het product te scheiden in twee fracties (fijnstof en 
zaden), voordat de zaden werden doorgestuurd naar het 
persproces. Met de Russell Eco Separator® was Eco Treasures 
in staat om de twee fracties te scheiden, zodat ze de zaden 

stofvrij door de pers konden sturen. Niet alleen verwijderde 
de Russell Finex-machine het stof van de zaden, het 
bespaarde het bedrijf ook tijd door de hoeveelheid arbeid 
te verminderen die eerder kwam kijken bij het handmatig 
uitspreiden van de zaden op een zeefraam, om dit voor 
een ventilator te plaatsen om het stof te verwijderen. Deze 
twee factoren hebben bijgedragen tot een verlaging van de 
productiekosten voor Eco Treasures, een toename van de 
productiviteit, en een beter product voor hun klanten.

“Als bedrijf met een proefproductie was het zeer nuttig 
om te profiteren van de ervaring van Russell Finex in het 
zeefproces. Zij waren bereid om met ons mee te denken 
en boden ons de oplossing die we nodig hadden”, aldus 
Ongena.

Russell Finex maakt het een doelstelling om ervoor te zorgen 
dat klanten van start tot finish tevreden zijn. Eco Treasures 
profiteerde volledig van de missie van Russell Finex: 
Customer Trust, a Russell Must . Russell Finex produceert en 
levert al meer dan 80 jaar filters, zeven en separatoren die de 
productkwaliteit verbeteren, de productiviteit verhogen, de 
gezondheid van werknemers beschermen en ervoor zorgen 
dat vloeistoffen en poeders vrij zijn van verontreiniging. 
Wereldwijd bedient Russell Finex een verscheidenheid aan 
sectoren met diverse toepassingsgebieden, waaronder 
voedingsmiddelen, farmaceutica, chemicaliën, verf, coatings, 
metaalpoeders en keramiek. Eco Treasures werkte samen 
met Russell Finex aan de verbetering van hun algemene 
productkwaliteit en verwerkingefficiëntie. De oplossing 
bewijst eens te meer de kwaliteit van de oplossingen die 
Russell Finex kan bieden aan fabrikanten.

http://www.russellfinex.com/nl
http://www.russellfinex.com/nl/scheidingsapparatuur/
http://www.russellfinex.com/nl/industrieen/voeding-en-dranken/
http://www.russellfinex.com/nl/industrieen/farmaceutische-industrie/
http://www.russellfinex.com/nl/industrieen/chemie/
http://www.russellfinex.com/nl/industrieen/coatings/het-filteren-van-vloeibare-verf/
http://www.russellfinex.com/nl/industrieen/coatings/
http://www.russellfinex.com/nl/industrieen/metaalpoeders/
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