
Francis Flower is een familiebedrijf opgericht in 1953 dat in 
meer dan 60 jaar is uitgegroeid tot een specialist in beheer, 
opslag en verwerking van mineralen. Francis Flower is van 
oorsprong een steengroeve en kalkverbrandingsbedrijf 
en biedt nu een compleet  assortiment hoogwaardige 
mineralen in poedervorm, kalksteenpoeders, superfijne 
witte marmeren poeders en andere producten 
voor de landbouw- en constructie-industrie, verf, 
kunststof-, voedsel- en farmaceutische producenten.

Een belangrijk aspect van het zakelijke ethos van Francis Flower 
is duurzaamheid. Het bedrijf wint minerale bijproducten terug 
uit industriële processen en recycleert ze. Dit vermindert de 
behoefte aan delfstoffenwinning en het storten van materiaal, 
wat helpt om duurzame milieuoplossingen te bieden voor 
de toekomst. Het superwitte marmerpoeder dat in Fordacal 
fillers en extenders van Francis Flower wordt gebruikt, is 
bijvoorbeeld gemaakt van 100% gerecycleerde marmer.

Met behulp van marmeren afsnijdingen uit Noord-Italië worden 
deze uitzonderlijk witte, pure calciumcarbonaat vulstoffen 
en extenders gebruikt in een reeks toepassingen waarbij de 
zuivere witte kleur van groot belang is. Het gerecycleerde 
marmer moet echter worden verwerkt om deze kwaliteit 
te bereiken, en een sleutelfactor voor het garanderen van 
een consistente deeltjesgrootte is het zeven van het poeder 
om overmaatse verontreiniging te verwijderen en een 
nauwkeurige dimensionering te verzekeren. Francis Flower 
gebruikt Russell Finexn scheidingsapparatuur voor deelproces.

Het marmeren bijproduct wordt geïmporteerd uit Italië 
via Avonmouth Docks bij Bristol. Vervolgens wordt het 
naar de Gurney Slade-site van Francis Flower in Somerset 
getransporteerd, waar het marmer wordt verpulverd en 
verwerkt voordat het wordt verscheept voor gebruik in een 
reeks toepassingen. Aangezien Francis Flower al een Russell 
Compact Sieve® heeft voor het vullen van big bags in een 
andere productielijn, besloot het bedrijf dat een tweede 
zeefsysteem nodig zou zijn om de marmerpoeders tijdens 
het laden van de tankwagens op kwaliteit te controleren.

Lee Dursley, productiemanager bij Francis Flower: “Na 
de succesvolle toepassing van Russell Finex industriële 
schreidingsapparatuur in onze vullijn hebben we besloten 
om een Russell zeefmachine te gebruiken om poeder te 
screenen tijdens het laden van de tankwagens. Het was 
belangrijk om een oplossing te vinden die compact en mobiel 
zou zijn vanwege de noodzaak de zeef boven de tanker in 
positie te brengen. De trillende zeef moest ook voldoen aan 
de hoge capaciteitseisen van het laden van tankwagens.”

Verhoog productiecapaciteit - Bereik een hogere 
doorvoersnelheid per oppervlak gaas ten opzichte van 
conventionele trillende zeven  

Compact en mobiel ontwerp – Gemakkelijk in gebruik en 
in te passen in bestaande productielijnen waar er beperkt 
ruimte is

Garandeer productkwaliteit – Verwijder overmaatse 
verontreiniging en garandeer een consistente 
poederkwaliteit

Francis Flower past trilzeef toe voor screenen van marmerpoeder tijdens bulkladen van tankwa-
gens uit silo’s

Figuur 1. De Russell Compact Sieve® gebruikt om marmerpoeder te 
screenen tijdens het laden van tankwagens

Russell Compact Sieve® gebruikt voor 
bulkscreening van verpulverd marmerpoeder 
tijdens het laden van tankwagens
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Figuur 2. De Russell Compact Sieve® garandeert de kwaliteit van 
poeders tijdens het laden van tankwagens

RUSSELL FINEX

Francis Flower had een mobiele industriële zeef nodig die de 
gewenste laadtijd van 30 minuten voor een tanker van 28 ton 
kan halen. Met zijn aanzienlijke screeningcapaciteit was het 
bedrijf ervan overtuigd dat de trillende zeef Russell Compact 
Sieve® de slimme keuze zou zijn voor deze toepassing.

De Russell Compact Sieve® met een diameter van 1200 mm 
wordt aangebracht tussen de laadsilo’s en tankwagens om 
het marmerpoeder te zeven voordat het wordt verscheept. 
Om een gemakkelijke verbinding met elke tanker mogelijk 
te maken, wordt de mobiele industriële zeef met behulp 
van een telescopische arm in positie gebracht boven de 
tankwagen.

De Russell Compact Sieve® wordt in verschillende sectoren 
gebruikt om overmaatse verontreiniging uit bulkpoeders 
en granulaat te verwijderen. Deze industriële zeef is ideaal 
voor screening met hoge capaciteit in kleine ruimtes, of 
in gevallen waarin een mobiele oplossing noodzakelijk 
is. De units passen gemakkelijk in bestaande productie- 
en afvullijnen om inkomende of uitgaande materialen te 
controleren. Dankzij het innovatieve ontwerp hebben deze 
zeven minder dan de helft van de hoogte van een traditionele 
zeef, en er is een breed scala aan maten en aanpassingen 
beschikbaar om aan specifieke vereisten te voldoen.

Dursley: “De Russell-zeef bleek de ideale oplossing voor 
ons. De unit is snel en eenvoudig in te stellen en te 
transporteren wanneer nodig. Hij voldoet ruimschoots 
aan de vereiste verwerkingscapaciteit en de hoge 
nauwkeurigheid bij het zeven stelt ons in staat om onze 
klanten een constante kwaliteit poeder te garanderen.”

Russell Finex is opgericht in 1934 en heeft meer dan 80 
jaar ervaring met het leveren van poederzeefoplossingen 
voor een verschillende stortgoederen. Het bedrijf 
heeft een enorme reputatie opgebouwd, en wordt als 
wereldwijd marktleider beschouwd in verschillende 
sectoren waaronder mineralen, farmaceutica, chemicaliën, 
voedsel en dranken, coatings, metaalpoeders en keramiek.

Wereldwijde zeef- en filterspecialisten
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