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Com mais de 100 anos de experiência, a Zeelandia é uma 
grande fabricante de ingredientes brutos de panificação.
Em um ambiente onde a qualidade do produto deve 
ser impecável, a Zeelandia recorreu à Russell Finex para 
otimizar a qualidade de seus produtos, aumentar sua 
produtividade e reduzir o tempo de parada com a instalação 
de duas novas peneiras vibratórias Compact 900. 

Para satisfazer as crescentes demandas do mercado, 
a Zeelandia precisou trabalhar em conjunto com uma 
especialista em separadores como a Russell Finex para 
atender aos novos requisitos de produção. O pricipal 
objetivo era atingir uma capacidade de peneiramento 
de 2 toneladas por hora de pós utilizados no processo 
de panificação, apesar de também ser necessária uma 
capacidade de até 6 toneladas por hora para diversos 
outros produtos.

Além de proporcionar ganhos de produtividade à Zeelandia, 
as novas peneiras vibratórias precisavam atender a padrões 
rígidos de higiene e segurança, incluindo as legislações 
de APPCC e ATEX. Os equipamentos também precisavam 
ser flexíveis para o peneiramento de diferentes produtos 
em diversos tamanhos de tela, causando o mínimo 
de interrupção possível. Por terem estabelecido um 
relacionamento de confiança, a Zeelandia sabia que poderia 
contar com a Russell Finex para encontrar a solução de que 
precisava.

A Russell Finex é líder na fabricação de equipamentos 
de processamento, com um longo e sólido histórico 
de fornecimento de equipamentos de separação para 
a indústria alimentícia. Ao notar os benefícios das 
instalações de testes e experiências de última geração da 
Russell Finex, a Zeelandia decidiu adquirir duas peneiras 
vibratórias Compact 900 customizadas. Uma das peneiras 
também foi equipada com o Russell Finex Vibrasonic® 
Deblinding System (VDS), que evita que a tela da peneira 
seja bloqueada e, desta forma, aumenta ainda mais a 
produtividade da Zeelandia.

Produzida na fábica da Russell com certificação ISO9000, a 
Compact 900 customizada eliminou muitos dos problemas 
enfrentados pela Zeelandia. Para que a Zeelandia atingisse 
sua meta de produtividade, a Russell Finex recomendou 
que a empresa conectasse as telas aos suportes das 
peneiras, permitindo que os operadores alterassem 
rapidamente a configuração das peneiras sempre que 

Russell Finex Pvt. Ltd.
New Delhi, India
Tel: +91 (0) 11 41513601 / 02
Fax: + 91 (0) 11 415013603
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

Design compacto se adapta facilmente às 
instalações existentes e a áreas com altura limitada

Eliminação da obstrução da malha através do 
sistema de desobstrução Russell Vibrasonic

Oferece Aumento da produtividade e redução dos 
custos de mão-de-obra através de desmontagem e 
limpeza simples

Após os resultados positivos de testes de peneiramento realizados com ingredientes de 
panificação, a Zeelandia adquiriu duas Russell Compact Sieve® para aumentar sua 
produtividade e garantir os mais altos padrões de higiene.

Peneiras vibratórias aumentam a produtividade e 
melhoram a pureza dos produtos de um importante 

fornecedor de ingredientes de panificação

Imagem 1. Peneiramento de segurança de ingredientes de panificação na Zeelandia
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necessário para realizar testes com diferentes produtos. Isso 
reduziu significativamente o tempo de parada da empresa, 
além de melhorar sua produtividade, pois os operadores 
não precisavam mais desconectar a tela e o suporte 
separadamente.
A Zeelandia também estava à procura de peneiras vibratórias 
que se adequassem facilmente ao seu processo de fabricação 
existente. Para solucionar esse problema, a Russell Finex 
modificou as peneiras vibratórias Compact. A altura dos 
suportes das peneiras foi reduzida, e as proteções inferiores 
foram expandidas para permitir que os equipamentos se 
encaixassem perfeitamente ao processo existente, sem 
atrapalhar as linhas de produção da Zeelandia. 

Produzida com aço inoxidável da mais alta qualidade, a Compact 
900 pode ser facilmente limpa entre um lote e outro. O design 
simples da peneira permitiu que os operadores da Zeelandia 
desmontassem e limpassem a máquina sem utilizar nenhuma 
ferramenta. Isso também os ajudou a preparar rapidamente os 
equipamentos para o peneiramento de diversos materiais em 
diferentes tamanhos de tela, com tempo mínimo de parada.

Outro recurso de destaque da instalação foi o Russell Finex 
Vibrasonic® Deblinding System (VDS). Com a integração desse 
sistema, a Zeelandia aumentou sua produtividade ao eliminar 

obstruções e bloqueios da tela. Com a tela limpa, o tempo 
de parada foi reduzido e a capacidade de peneiramento 
aumentou. O inovador sistema Vibrasonic também 
permitiu que a Zeelandia realizasse um peneiramento 
mais preciso de seus produtos, além de reduzir a 
necessidade de repetir esse processo em produtos de alta 
qualidade, melhorando os resultados finais.

As peneiras foram fornecidas de forma a atender aos 
mais recentes índices de aprovação da ATEX, garantindo 
a utilização segura das máquinas em ambientes 
potencialmente perigosos.
Ambas as peneiras também atendiam integralmente às 
rígidas normas de higiene da APPCC e da FDA, protegendo 
a reputação da Zeelandia de grande fornecedora de 
ingredientes alimentícios.

Há mais de 80 anos, a Russell Finex fabrica e fornece 
filtros, peneiras e separadores que visam melhorar 
a qualidade do produto, aumentar a produtividade, 
preservar a integridade dos funcionários e garantir a 
não contaminação de materiais líquidos e em pó. Em 
todo o mundo, a Russell Finex atende diversos setores 
com aplicações para alimentos, produtos farmacêuticos, 
produtos químicos, adesivos, plastisol, tintas, 
revestimentos, pós metálicos e cerâmicas.

Para mais informações, visite www.russellfinex.com/br/
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