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Aanbrengen en verwijderen van de installatie zonder 
gereedschap beperkt de downtime

Gemakkelijk instelbaar om absolute controle te bieden 
over de verplaatsing van het materiaal over het zeefdek

Geschikt voor natte of droge toepassingen

Speciale Russell Finex zeefmachine betaalt zichzelf in minder dan 4 maanden terug bij 
internationale kunststofproducent

Afbeelding 1. Een Finex 22™ zeef, geïnstalleerd bij Fremach voor 
de optimalisatie van het vlokken terugwinproces.

Fremach optimaliseert productieproces van plastic 
deeltjes met installatie van Finex 22TM zeef

Nadat de onderdelen voor het interieur zijn vervaardigd 
worden ze besproeid met lijm en in een droge oven 
geplaatst, zodat de vlokken kunnen hechten aan de 
componenten. Aan het einde van dit proces worden 
overtollige vezels teruggewonnen en hergebruikt. Hiertoe 
worden de vezels verwijderd met behulp van perslucht, 
en opgevangen in een cycloon. Vervolgens worden ze 
door een zeef gehaald om overmaatse verontreiniging, 
zoals lijmdeeltjes, te verwijderen. De vorige zeef van 
Fremach had onvoldoende capaciteit, en was niet in staat 
om de overmaatse verontreiniging op consistente wijze 
te verwijderen. Russell Finex bood aan de Finex 22™ te 
testen op het terrein en Izegem. Na een geslaagde test 
kocht Fremach het apparaat.

Op de productielocatie in Izegem in België is vlokken een 
belangrijk onderdeel van het productieproces. Het omvat 
het aanbrengen van polyamidevezels, ofwel vlokken, op 
een kunststof oppervlak. Dit resulteert in zacht aanvoelend 
materiaal dat wordt toegepast op auto-interieuronderdelen. 
Een van de meest gebruikte toepassingen is de binnenkant 
van het handschoenenvakje, hoewel vlokken kan worden 
toegepast op vrijwel alle producten van Fremach.

Het bedrijf liep aan tegen het probleem dat producten niet 
aan de kwaliteitseisen voldeden en werden afgekeurd, 
wat resulteerde in productverlies. Dit was te wijten 
aan onregelmatigheden veroorzaakt door overmaatse 
vlokdeeltjes die verwijderd hadden moeten worden tijdens 
het vlokken terugwinproces.

Ludwig Claeys, Process Engineer bij Fremach: “We zochten 
een oplossing voor een probleem dat de efficiëntie en 
de kosten van één van de belangrijkste onderdelen van 
onze productielijn aangaat. We hebben contact gezocht 
met Russell Finex vanwege diens reputatie op het gebied 
van het leveren van filteroplossingen voor zeer specifieke 
toepassingen.”

Als onderdeel van de visie om Europees leverancier 
bij uitstek te zijn van innovatieve kunststofproducten 
probeert Fremach het vlokken, integraal onderdeel van de 
productielijn, te optimaliseren. Het bedrijf wendde zich tot 
Russell Finex voor een duurzame, hoogwaardige oplossing.

Het bedrijf heeft meer dan 1200 medewerkers in zes 
fabrieken wereldwijd, en is trots op de hoogwaardige 
kunststofonderdelen die het levert aan de 
automobielindustrie, consumentenelektronicasector en 
andere industrieën. Sinds zijn oprichting in 1969 heeft 
Fremach een indrukwekkende portfolio van klanten 
opgebouwd, waaronder BMW, Mercedes, Volkswagen en 
Skoda, Panasonic, Toshiba en Barco.
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Claeys was tevreden met de resultaten: “Na installatie 
ervoeren we niet alleen lagere productie- en verlieskosten, 
maar onze normen voor het leveren van kwalitatief 
hoogwaardige producten worden nu behaald, aangezien er 
veel minder producten tijdens de kwaliteitscontrole worden 
afgekeurd. We zijn zeer te spreken over de Finex 22TM en het 
apparaat heeft onze verwachtingen overtroffen.”

De Finex 22™ werd gekozen vanwege zijn hoge capaciteit, 
omdat de capaciteit van het bestaande systeem een 
beperkende factor was geweest voor Fremach. De polyamide 
vezels kunnen problematisch zijn tijdens het zeven vanwege 
hun specifieke vorm, die vereist dat ze verticaal door 
het filter bewegen. De Finex 22™ kan deze vezels zeven 
terwijl de door Fremach gewenste nauwkeurigheid van 
700μm wordt gewaarborgd. Overmaatse deeltjes worden 
hiermee consequent verwijderd, resulterend in minder 
afgekeurde producten. De machine kan eenvoudig worden 
gereinigd met een minimaal aantal contactonderdelen, 
en is eenvoudig te demonteren zonder gereedschap. Het 
ontwerp zorgt voor een geruisloze werking, vanaf 70dBA.

Claeys: “We kunnen deze fase van de productie nu 
efficiënter uitvoeren, en de aankoop van de Finex 22TM 
zeef heeft geleid tot een duidelijke vermindering van de 
hoeveelheid afgekeurde producten. De machine heeft 
zichzelf in wezen binnen vier maanden na de installatie 
terugbetaald.”

Russell Finex levert al 80 jaar industriële zeven en 
filtratie-apparatuur, om productkwaliteit te verbeteren, 
productiviteit te verhogen, de gezondheid van werknemers 
te waarborgen, en te zorgen dat vloeistoffen en poeders 
vrij zijn van contaminatie. Het bedrijf werd opgericht 
in 1934 en wordt dankzij zijn uithoudingsvermogen en 
goede reputatie beschouwd als behorende tot de top drie 
in de sector wereldwijd. Russell Finex bedient een ruime 
verscheidenheid aan industrieën in de hele wereld met 
toepassingen voor voedsel, farmacie, chemie, lijmen, 
kunststoffen, verf, coatings, metaalpoeders en keramiek.

Surf naar www.russellfinex.com om meer te weten te 
komen over het volledige zeef- en filtratieaanbod.
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