
Zeelandia, gevestigd in Nederland, is een toonaangevende 
producent van onbewerkte bakkerijingrediënten met meer 
dan 100 jaar ervaring. Omdat de eindproducten foutloos 
moeten zijn, heeft Zeelandia zich tot Russell Finex gewend 
om de productkwaliteit te optimaliseren, de productiviteit te 
verhogen en de uitvaltijd te verminderen. Er werd gekozen 
om twee nieuwe Compact 900 zeefmachines te installeren.

Om aan de toenemende marktvraag en nieuwe productie 
eisen te kunnen voldoen, werkt Zeelandia samen met 
scheidingsspecialist Russell Finex. Het hoofddoel is het zeven 
van twee ton bakkerijpoeder per uur. Een capaciteit van 
zes ton per uur is overigens nodig voor een aantal andere 
producten.

In aanvulling op het behalen van hogere productiehoeveelheden, 
moesten de nieuwe zeven voldoen aan strenge normen 
voor hygiëne en veiligheid, waaronder HACCP en ATEX. De 
apparatuur moest flexibel genoeg zijn om verschillende 
producten op verschillende maaswijdtes te kunnen zeven, 
met minimale verstoring van het productieproces. Door hun 
reeds bestaande relatie wist Zeelandia dat ze op Russell Finex 
konden rekenen voor de oplossing die ze zochten.

Russell Finex is een toonaangevende producent van 
bewerkingsapparatuur met een lange geschiedenis 
van het leveren van scheidingsapparatuur aan de 
voedingsmiddelenindustrie. Zeelandia zag de voordelen van 
de ervaring, de innovatieve productielijn en uitstekende 
testfaciliteiten van Russell Finex en besloot twee op maat 
gemaakte Compact 900 zeefmachines te laten installeren. 
Eén eenheid is uitgerust met het Russell Finex Vibrasonic 
Deblinding System (VDS), dat voorkomt dat het zeefgaas 
blokkeert en zo de productiviteit van Zeelandia verder 
bevordert.

De twee op maat gemaakte Compact 900 zeefmachines zijn 
gebouwd in de ISO9000-geaccrediteerde fabriek van Russell 
Finex en heeft veel van de problemen van Zeelandia kunnen 
oplossen. Om aan de productiviteitsdoelstelling van Zeelandia 
te kunnen voldoen, adviseerde Russell Finex het bedrijf om de 
zeeframen aan de zeefdekken te bevestigen. Hierdoor konden 

medewerkers de maaswijdtes van de zeefmachine snel 
wijzigen, om verschillende producten te screenen zonder 
dat het zeefraam en het zeefdek afzonderlijk van elkaar 
verwijderd hoefde te worden. Dit heeft de stilstand van 
Zeelandia verminderd en de productiviteit van het bedrijf 
verhoogd.

Zeelandia zocht ook naar apparatuur die gemakkelijk 
in hun bestaande productieproces zou passen. Om dit 
probleem op te lossen, heeft Russell Finex de Compact 
zeefmachines aangepast. De zeefdekken zijn in hoogte

Compact ontwerp past gemakkelijk in bestaande 
installaties en locaties met beperkte ruimte

Verstoppingen worden geëlimineerd met het Russell 
Vibrasonic Deblinding System

Verhoogde productiviteit en lagere arbeidskosten door 
eenvoudige demontage en reiniging

Vibrerende zeef verbetert productiviteit en 
productzuiverheid voor toonaangevende leverancier van 
bakkerijproducten
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verlaagd en de onderpan is vergroot, zodat de zeefmachine 
netjes in de bestaande opstelling past zonder het 
productproces bij Zeelandia te verstoren.

De Compact 900 is vervaardigd uit roestvrij staal van de 
hoogste kwaliteit en kan eenvoudig tussen de batches 
door worden gereinigd. Dankzij het eenvoudige ontwerp 
kunnen de medewerkers van Zeelandia de machine zonder 
gereedschap demonteren en reinigen. Dit geeft ze ook 
de mogelijkheid de zeefmachine snel voor te bereiden 
voor het zeven van andere grondstoffen op verschillende 
maaswijdtes, met een minimale stilstand.

Een ander belangrijk kenmerk van de installatie was 
het Russell Finex Vibrasonic Deblinding System (VDS). 
Door integratie van dit systeem verhoogt Zeelandia de 
productiviteit verder door verstopping volledig uit te 
sluiten. Doordat het zeefgaas vrij blijft, wordt de uitvaltijd 
verminderd en de zeefcapaciteit verder verhoogd. Het 
innovatieve Vibrasonic-systeem stelt Zeelandia ook in staat 
om de producten nauwkeuriger te screenen en de noodzaak 
tot het opnieuw testen van goed product te verminderen, 
waardoor de winstgevendheid verbetert.

De machines zijn gemaakt om te voldoen aan de nieuwste 
ATEX-certificering, en kunnen veilig worden ingezet in 
potentieel gevaarlijke omgevingen. Beide zeven voldoen 
aan de strenge HACCP- en FDA-hygiënenormen, waarmee 
Zeelandia zijn reputatie als toonaangevende leverancier 
van voedselingrediënten verder kracht bijzet.

Russell Finex ontwikkelt al meer dan 85 jaar innovatieve 
zeef- en filtratieapparatuur om de productkwaliteit te 
verbeteren, de productiviteit te verhogen, de gezondheid 
van werknemers te waarborgen en ervoor te zorgen dat 
poeders en vloeistoffen vrij zijn van verontreiniging. 
Russell Finex bedient over de hele wereld verschillende 
industrieën met toepassingen zoals voedingsmiddelen, 
farmaceutica, chemicaliën, kleefstoffen, plastisols, verf, 
coatings, metaalpoeders en keramiek.
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