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Com fábricas ou operações em quase todos os países, a 
Nestlé é a empresa líder mundial em nutrição, saúde e 
bem-estar. Desde que a Nestlé iniciou as vendas no Chile 
em 1934, o país agora oferece um dos maiores volumes 
de consumo per capita e de vendas de seus produtos. O 
compromisso contínuo da Nestlé em desenvolver operações 
no país junto ao aumento da busca por um estilo de vida 
mais saudável  gerou o aumento na demanda por produtos 
de leite em pó e resultaram no investimento em uma nova 
fábrica. Exigindo-se o maquinário da melhor qualidade, 
a Russell Finex, um fornecedor de longo prazo da Nestlé, 
forneceu soluções de classificação e seperação desenvolvidas  
especialmente para a nova instalação.

A nova fábrica, sediada em Osorno, é uma das mais avan-
çadas fábricas de laticínios de seu gênero em termos de 
tecnologia. A fábrica produz uma linha de produtos deriva-
dos do leite com valor nutricional agregado orientada não 
apenas para o mercado interno, mas também para mercados 
internacionais, inclusive Brasil os Estados Unidos, a América 
do Sul e Central, o Oriente Médio e a Ásia. Com Boas Práticas 
de Fabricação (BPF) e Análise de Perigos e Pontos Críticos 
de Controle (APPCC) rígidas estabelecidas, a Nestlé buscou 
apenas os equipamentos de maior qualidade para a nova 
instalação.

Após ter trabalhado com a Russell Finex em muitas outras 
fábricas em todo o mundo, não houve hesitação ao optar 
pela Russell Finex como fornecedora de suas operações de 
peneiramento na nova instalação. “O relacionamento contín-
uo se deve não só à fabricação de alta qualidade de todos os 
equipamentos de separação da Russell Finex, mas também 
à documentação e certificação inclusas que são fornecidas”, 
declara Jaime Sanchez, gerente de manutenção.

Tradicionalmente, eram usadas peneiras rotativas para a sep-
aração de pós. No entanto, esse método de peneirar apre-

senta muitos problemas. Com o rotor forçando o pó através 
da malha, a qualidade do produto pode ficar comprometida, 
pois é coletado muito pouco material de tamanho acima do 
normal. Além disso, a maior parte das peneiras rotativas é 
fornecida com malha de nylon, propensa à quebra. Portan-
to, houve uma mudança para o uso de peneiras vibratórias 
circulares alimentadas pela gravidade como alternativa.

Após uma consultoria feita com um representante de 
vendas da Russell Finex, foi decidido que a Russell Compact 
Sieve® atenderia melhor às exigências da Nestlé. Com três 
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O peneiramento embutido elimina poeira e vapores, 
preservando os operadores

Fácil de remover e de limpar sem ferramentas

Aumento da produtividade: classificação em malhas mais 
finas sem comprometer as taxas de fluxo

Seis unidades da Peneira Vibratória Russell Compact Sieve® permitem que a Nestlé classifique o 
leite em pó em malhas mais finas sem comprometer as taxas de fluxo

Figura 1. Russell Compact Sieves® instaladas na nova fábrica de leite 
em pó no Chile

Russell Finex ajuda a Nestlé a manter a qualidade 
dos produtos em sua nova fábrica de processamento 
de leite em pó de 26.000 toneladas/ano no Chile
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linhas distintas de laticínios sendo processadas, cada uma 
delas com taxas de fluxo diferentes, foram fornecidas Rus-
sell Compact Sieves® de vários tamanhos para cada linha 
de processamento, compreendendo unidades de 600 mm, 
900 mm e 1.200 mm de diâmetro.

Mudanças recentes nas práticas da indústria resultaram na 
necessidade de peneirar leite em pó em partículas meno-
res. Tradicionalmente, era usada uma malha de 4 mm de 
abertura (cinco malhas), mas a de 2 mm (dez malhas) 
está se tornando mais comum. Diferente das peneiras 
vibratórias convencionais, a Russell Compact Sieve® de 
alto desempenho consegue peneirar o leite em pó nessa 
malha de tamanho menor sem comprometer as taxas de 
fluxo, o que evita que a peneira se torne um gargalo no 
processo. “Precisávamos de um sistema de peneirar que 
nos permitisse verificar o peneiramento do leite em pó a 
fim de atender o padrão definido pela Nestlé e também 
pelo Chile e pelos países para os quais o leite está sendo 
exportado”, comentou Sanchez. “Com o movimento da 
indústria em direção ao peneiramento de 2 mm, era 
importante optar por uma peneira que atendesse a esses 
critérios sem reduzir a agilidade do processo de produção”, 
complementou Sanchez. As Russell Compact Sieves® per-
mitiram que a nova fábrica alcançasse sua taxa de proces-
samento almejada de 26.000 toneladas/ano.

Construída com aço inoxidável da mais alta qualidade, a 
Peneira Vibratória Russell Compact Sieve® é fácil de limpar 
entre os lotes, e seu design simples permite que os opera-
dores removam e limpem as máquinas sem ferramentas. 
Com peneiramento embutido para a contenção total, a 
poeira e os vapores também são eliminados, não somente 
ajudando a Nestlé a atender sua rígida política ambiental de 
poeira zero, mas também a melhorar a saúde e a segurança 
dos operadores. As máquinas também são equipadas com 
conectores BFM™, uma inovação exclusiva projetada para 
oferecer um sistema de conector higiênico que permite a 
fácil remoção para limpeza ou reposição.

Sanchez finalizou: “As Russell Compact Sieves nos ajudaram 
a atingir a capacidade necessária, e ainda forneceram uma 
solução de higiene obrigatória para a indústria de leite em 
pó”.

Por mais de 75 anos, a Russell Finex fabrica e fornece filtros, 
peneiras e separadores para melhorar a qualidade dos 
produtos, aumentar a produtividade e preservar a saúde dos 
funcionários, além de garantir que os líquidos e pós estejam 
livres de contaminação. Em todo o mundo, a Russell Finex 
atende a diversas indústrias com aplicações que incluem 
alimentos, produtos farmacêuticos, produtos químicos, colas, 
plastissol, tintas, revestimentos, pós metálicos e cerâmica.


