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Met in bijna elk land fabrieken of activiteiten, is Nestle ‘s 
werelds grootste voedings-, gezondheids- en wellness-be-
drijf. In 1934 startte Nestlé haar verkoop in Chili, het land 
biedt nu één van de hoogste consumptie en verkoop van 
hun producten per inwoner. Nestlé’s voortdurende toewij-
ding aan het ontwikkelen van activiteiten in het land, en 
een verandering in de maatschappij voor een gezondere 
levensstijl leidde tot een verhoogde vraag naar melkpoe-
derproducten, en heeft geleid tot de investering van een 
nieuwe fabriek. Met de nood aan machines van hoge kwali-
teit bood Russell Finex, een vaste leverancier van Nestlé, op 
maakt gemaakte zeefoplossingen voor hun nieuwe fabriek

De nieuwe fabriek, gevestigd in Osorno, is een van de meest 
technologisch geavanceerde zuivelfabrieken in zijn soort. 
De fabriek produceert een scala aan zuivelproducten met 
toegevoegde voedingswaarde die niet alleen gericht zijn op 
de binnenlandse markt, maar ook op de buitenlandse mark-
ten, waaronder de Verenigde Staten, Midden-Amerika, het 
Midden-Oosten en Azië. Met de strenge Good Manufacturing 
Practices (GMP) en Hazard Analysis and Critical Control Points 
(HACCP) zocht Nestlé alleen het materiaal van de hoogste 
kwaliteit voor de nieuwe fabriek.

Na eerder samengewerkt te hebben met Russell Finex in 
verschillende fabrieken over de hele wereld, was er geen 
aarzeling om Russell Finex aan te duiden als leverancier voor 
hun zeeftoepassingen in de nieuwe fabriek. “De duurzame 
relatie is niet alleen het gevolg van de hoge kwaliteit van 
Russell Finex’s scheidingsapparatuur, maar ook de bijbeho-
rende documentatie en certificering die worden verstrekt”, 
zegt Jaime Sanchez, Maintenance Manager.

Traditionele roterende zeven worden vaak gebruikt voor het 
zeven van poeders. Deze werkwijze van zeven biedt echter 
vele problemen. Doordat de schroef het poeder door het 

gaas duwt, kan de productkwaliteit in gevaar komen omdat 
er weinig bovenmaats materiaal verzameld wordt. Boven-
dien zijn de meeste roterende zeven voorzien van een zeef-
gaas in nylon dat snel breekt. Daarom is er een trend om 
ronde trilzeven, die gebruik maken van de zwaartekracht, 
als alternatief te gebruiken.

Na een overleg met een vertegenwoordiger van Russell Fi-
nex, werd besloten dat de Russell Compact Sieve® het beste 
zou voldoen aan de eisen van Nestlé. Met drie verschillen-
de soorten melkproducten, die elk verschillende debieten 
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Het gesloten zeefsysteem elimineert stof en dampen, en 
waarborgt de veiligheid van uw medewerkers

Gemakkelijk te demonteren en te reinigen zonder nood 
aan gereedschap

Verhoogt productiviteit - Zeef op een fijnere maaswijdte 
zonder aan capaciteit in te boeten

Zes Russell Compact Sieve® eenheden laten Nestlé toe om melkpoeder tezeven op fijner 
zeefgaas zonder in te boeten aan capaciteit

Afbeelding 1.: Russell Compact Sieves® geïnstalleerd in de nieuwe 
melkpoederfabriek in Chili

Russell Finex helpt Nestlé de productkwaliteit 
van hun 26 000 ton melkpoeder per jaar te 
waarborgen in hun verwerkingsbedrijf in Chili



vereisten, werden  Russell Compact Sieves® met verschil-
lende diameters aangeleverd. Aan elke proceslijn werden 
eenheden met diameter 600mm, 900mm en 1200mm 
toegevoegd.

Recente veranderingen in de industriële toepassingen 
hebben geleid tot de noodzaak om melkpoeders fijner te 
zeven. Traditioneel werd er 4mm maaswijdteopening (5 
mesh) gebruikt maar 2mm (10 mesh) wordt steeds meer 
gebruikelijker. In tegenstelling tot conventionele trilzeven, 
kan de performante Russell Compact Sieve® het melk-
poeder zeven op de fijnere maaswijdte zonder afbreuk te 
doen aan het debiet, waardoor voorkomen wordt dat de 
zeef een knelpunt wordt in het proces. “We hadden een 
zeefmachine nodig dat ons in staat stelde om het melk-
poeder te zeven dat voldeed aan de normen. Niet alleen 
de normen die werden opgelegd door Nestlé maar ook 
normen die werden opgelegd door Chili en de landen waar 
het melkpoeder naar geëxporteerd wordt”, zegt Sanchez. 
“Met de trend naar het zeven op 2mm  in de industrie, 
was het belangrijk om een zeef te kiezen, die zou voldoen 
aan die criteria zonder het productieproces te vertragen”, 
vervolgt Sanchez. De Russell Compact Sieve® zeefmachi-
nes hebben mogelijk gemaakt dat de nieuwe fabriek haar 
vooropgestelde doorvoersnelheid van 26.000 ton/jaar 
haalt. 

De Russell Compact Sieve® is vervaardigd uit roestvrij staal 
van de hoogste kwaliteit en is gemakkelijk te reinigen 
tussen de batches. Met het eenvoudige ontwerp kunnen 
operators de machine demonteren en schoonmaken zon-
der gereedschap. Het gesloten zeefsysteem zorgt voor de 
totale insluiting van stof en dampen. Op die manier wordt 
de gezondheid en veiligheid van werknemers gewaarborgd 
en eveneens aan het milieubeleid met een nultolerantie 
voor stof voldaan.  De machines werden ook uitgerust met 
BFM™-aansluitingen, ontworpen voor om een hygiënisch 
aansluitingssysteem, voor een eenvoudige reiniging of 
vervanging.

Sanchez concludeert: “De Russell Compact Sieves® hebben 
niet alleen ons geholpen om onze gevraagde capaciteit te 
voldoen, maar hebben ook een hygiënische oplossing, die 
verplicht is voor de melkpoederindustrie”.

Al meer dan 75 jaar vervaardigt en levert Russell Finex fil-
ters, zeven en separatoren om de productkwaliteit te ver-
beteren, de productiviteit te verhogen, de gezondheid van 
de werknemers te beschermen, en om ervoor te  zorgen 
dat vloeistoffen en poeders vrij van verontreinigingen zijn. 
Russell Finex over de hele wereld actief in verschillende 
industrieën met toepassingen in de voeding, farmaceutica, 
chemie, hechtmiddelen, plastisols, verf, coatings, metaal-
poeders en keramiek.
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