
Com mais de 80 anos de experiência, o grupo químico-
farmacêutico espanhol ESTEVE é líder mundial em sua 
industria. Com várias filiais na Europa, nos EUA e centros 
de produção no México e China. ESTEVE investe fortemente 
em pesquisas e desenvolvimento de novas formulações 
inovadoras e comercializações de medicamentos, a fim de 
alcançar um elevado nível de excelência no mercado de saúde. 
 
Produção farmacêutica é realizada na fábrica localizada 
em Martorelles (Barcelona), uma planta que trabalha 
sob GMP com auditorias regulares realizadas pelo FDA 
dos EUA. É tecnicamente equipada para os processos 
de produção mais sofisticados. A empresa renovou 
recentemente sua fábrica piloto em Martorelles para ajudar 
a ampliação dos processos de P & D, a fim de desenvolver 
e precisamente calibrar suas formulações farmacêuticas. 
 
Ao procurar equipamentos para sua fábrica piloto, ESTEVE 
precisava de um especialista em separação para encontrar 
o equipamento necessário que iria melhorar a acuracidade 
do peneiramento e qualidade do produto. Após consultar os 
representantes da Russell Finex em uma Feira de exposição,  
analisou as características do produto e recomendou a Finex 
22™ para atender os critérios estabelecidos pela ESTEVE. Após 
testes bem sucedidos serem conduzidos, ESTEVE adquiriu 
duas máquinas Finex 22™ com Vibrasonic® Deblinding 
System para classificar seus grânulos farmacêuticos depois 
 de  terem     sido   process   ados  através   de   um   secador   de    leito   
fluido. .
 
A Finex 22™ é bem conhecida por sua capacidade de 
classificar com precisão pós e grânulos. Sendo uma paneira 
de capacidade elevada, é capaz de maximizar a produção 
e a precisão de separação, e ainda minimizar o tempo de 
inatividade. A Finex 22™ permite mudanças rápidas de 
tela e de montagem e desmontagem sem necessidade de 
ferramentas. As máquinas são fornecidas com aço inoxidável 
da mais alta qualidade, e com as técnicas especias de 
polimento Russell Finex, com o mais alto espelho polido padrão

Minimizado o tempo de inatividade com a montagem e 
desmontagem sem a necessidade de ferramentas. 

Bloqueio da Malha eliminada com o Sistema Russell 
Vibrasonic® Deblinding

Maximiza o rendimento e precisão de separação. 

Com a instalação de máquinas Finex 22™ com Vibrasonic® Deblinding Systems integrado, ESTEVE 
melhora a qualidade de suas formulações farmacêuticas 

Figura 1: Russell Finex 22 com Vibrasonic® Deblinding System 

Russell Finex ajuda o grupo químicofarmacêutico ESTEVE a 
melhorar a precisão de seu peneiramento e a qualidade dos 
produtos em sua fábrica piloto em Barcelona
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A Finex 22™ se mantem uma das escolhas mais populares na 
indústria farmacêutica nos últimos 30 anos, também tem uma 
série de outros benefícios, incluindo facilidade de manobra 
e baixa manutenção, uma vez que é projetada para uma 
vida longa. Além disso, a aplicação da vibração controlada 
de forma suave promove maior vida as telas (mesh). A 
máquina tem um motor de acionamento padrão, que é fácil 
de atualizar, opera em um ambiente de maior segurança, 
e tem um consumo de energia relativamente baixo
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Por mais de 80 anos a Russell Finex tem fabricado e fornecido 
filtros, peneiras e separadores para melhorar a qualidade 
de milhares de produtos, aumentar a produtividade das 
industrias, garantir a saúde de trabalhadores e garantir 
que líquidos e pós estejam livres de contaminação. Em 
todo o mundo, a Russell Finex atende a uma variedade de 
indústrias com aplicações, incluindo alimentos, produtos 
farmacêuticos, produtos químicos, adesivos, plastisol, tintas, 
revestimentos, os  pós metálicos, cerâmica entre outros.
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Um problema comum encontrado na classificação de 
pós farmacêuticos é o bloqueio da Malha (tela). Com o 
Vibrasonic® Deblinding System instalado, o bloqueio da 
Malha é eliminado, assegurando um peneiramento ótimo 
e eficaz. O sistema combina vibração convencional com 
ultrasônica, a aplicação de uma frequência de ultra-sônica 
diretamente na malha quebrando a tensão superficial e 
eficazmente fazendo com que fios fiquem livres. Ao manter 
a malha livre, elimina-se a necessidade de parar a máquina 
para limpar a malha. Se reduz a frequência de quebra de 
malha, garante uma produção segura e sem paralisação.
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