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Altro, opgericht in 1919, is een familiebedrijf alsmede fabrikant 
van veiligheidsvloeren en muurbekleding met klanten over de 
gehele wereld. Altro verrichtte pionierswerk door het eerste 
systeem ter wereld te ontwikkelen dat veiligheidsvloeren 
produceert van recycleerd materiaal. Altro levert haar 
producten over de gehele wereld en produceert nu meer 
dan 5.4 miljoen vierkante meter veiligheidsvloer per jaar.
 
Altro is al een aantal jaren bezig met de uitbreiding van 
haar productiefaciliteit in Hertfordshire (UK) waardoor de 
productiecapaciteit van de afdeling vloerbedekking sterk is 
toegenomen.  Onderdeel hiervan was de ontwikkeling van 
een nieuw assortiment veiligheidsvloeren waardoor een 
nieuwe zeefmachine vereist was. Russell Finex had reeds 
een samenwerkingsverband met Altro en was daarom de 
partner bij uitstek voor de aankoop van een zeefinstallatie 
die precies voldeed aan de behoeften van Altro.
 
Altro is er trots op om duurzame vloerbekleding van hoge 
kwaliteit te leveren die gebruiksbestendig is en lang 
meegaat. Eén van de gebruikte materialen zijn gerecycleerde 
glaskorrels die de vloer harder maken en daardoor bijdragen 
aan de robuuste kwaliteit en veiligheid.  Hergebruik van 
glas is ook in overeenstemming met Altro’s streven naar 
duurzaamheid en haar beleid om zo weinig mogelijk 
grondstoffen aan de aarde te onttrekken. Voordat het glas 
wordt toegevoegd aan de vloer gaat het van een hopper door 
het zeefsysteem dat de bovenmaatse deeltjes verwijdert en 
het fijne materiaal achterlaat. Het materiaal met de juiste 
partikelgrootte, wordt dan toegevoegd aan de productielijn.
 
Acht jaar geleden heeft Altro twee Finex Separators™ 
aangekocht bij Russell Finex en heeft sindsdien een uitstekend 
samenwerkingsverband met hen. Toen Altro een nieuwe 
zeefinstallatie nodig had, was Russell Finex de voor de hand 
liggende keuze. Na een kort overleg, werd een test ter plaatse 
bij Altro georganiseerd. Een Russell Compact Sieve® met een 
diameter van 600mm werd geïnstalleerd als onderdeel van 

de nieuwe productielijn zodat het personeel de machine 
kon beoordelen op doeltreffendheid en geschiktheid.  Het 
zeven van het gerecycleerde glas tijdens de proefperiode 
bleek een groot succes te zijn en er werd besloten dat de 
Russell Compact Sieve® de machine bij uitstek was om de 
toegenomen vraag het hoofd te bieden.  “Wij vonden het 
belangrijk dat we de zeef eerst konden uitproberen in de 
fabriek alvorens tot aankoop over te gaan.  Zodoende konden 
wij de machine uittesten onder de moeilijkst denkbare 
omstandigheden.  De proef moest slagen om er zeker van te 
zijn dat we de kwaliteit van ons product konden handhaven”, 
aldus Richard Holt, Manufacturing Shift Team Leader.
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Solide rubberen ophanging  om geluidsoverlast te 
voorkomen

Hoge capaciteit tot 10.000 ton per dag

Eenvoudig te ontmantelen en schoon te maken zonder 
speciaal gereedschap

Een nauwe samenwerking tussen Russell Finex en Altro heeft geresulteerd in de levering en 
installatie van zes Russell Compact Sieve® zeefmachines om de kwaliteit van het eindproduct 
te garanderen.

 Afbeelding 1.  Eén van de Russell Compact Sieves® zeefmachines  
gemonteerd onder een hopper bij Altro.

Wereldwijde fabrikant van vloerbekleding 
gebruikt Russell Compact Sieves® zeefmachines 
om productkwaliteit te garanderen 



De Russell Compact Sieve® is een veelzijdige controlezeef die 
bij uitstek geschikt is voor het zeven van grote volumes en 
veel soorten materiaal.  Eén van de voornaamste kenmerken 
die van belang waren voor Altro, is dat de machine 
eenvoudig ontmanteld kan worden. “Wij hadden een 
systeem nodig waarbij ons personeel de machine eenvoudig 
uiteen kan halen om haar schoon te maken “, legt Holt uit.
 
Via het gestroomlijnde in-line ontwerp van de Russell 
Compact Sieve® kon Altro de zeefmachine onder de hopper 
monteren waardoor de gezeefde materialen meteen 
kunnen worden opgeslagen.  Er werden ook klopringen 
gemonteerd onder het gaas van de zeef om te voorkomen 
dat het gaas verstopt raakte, waardoor het een langere 
levensduur heeft. “Onze langdurige zakenrelatie met Russell 
Finex staat nu op nog vastere voet dankzij de apparatuur 
van hoge kwaliteit en de verleende steun na installatie.  
We aarzelen niet om Russell Finex aan te bevelen aan 
andere bedrijven in deze branche”, concludeert Holt.

Russell Finex produceert en levert al ruim 75 jaar 
zeefmachines, filters en separatoren om productkwaliteit te 
verbeteren, de productiviteit te verhogen, de gezondheid 
van werknemers veilig te stellen en vloeistoffen en 
poeders vrij te houden van verontreinigingen.  Russell 
Finex is wereldwijd werkzaam in verschillende sectoren 
met toepassingen in voeding, farmaceutische producten, 
chemicaliën, hechtmiddelen, plastisols, 
verf, lakken, metaalpoeders en keramiek.

Bezoek onze website voor meer informatie
www.russellfinex.com/nl/case-studies/zeven-gerecycleerd-
glas-altro 
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