
Realcafé Solúvel do Brasil, is deel van Grupo Tristão, een van de 
grootste producenten in de koffie-industrie. Het Braziliaanse 
bedrijf produceert hoogwaardige geraffineerde koffie voor 
gebruik in oplosbare, gebrande en gemalen koffielijnen. De 
producten worden gebruikt door consumentenmerken in hun 
vacuüm gesloten pads en instant-mix koffiezakjes. 

Realcafé produceert 10.000 ton koffie per jaar; genoeg voor 
1,25 miljard kopjes. Om ervoor te zorgen dat de koffie voldoet 
aan de verwachtingen van de consument, hanteert Realcafé 
strenge procescontroles. Het kwaliteitsmanagementsysteem 
is gecertificeerd volgens ISO 9001 en de producten zijn 
voorzien van de prestigieuze APIC Purity Seal, de garantie 
voor zuiverheid binnen de Braziliaanse koffie-industrie. 

De Russell Compact Sieve® ondersteunt de productie 
van 1,25 miljard kopjes koffie per jaar
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RUSSELL FINEX
Wereldwijde zeef- en filterspecialisten

Door een metaaldetector te vervangen door een compacte trilzeef van Russell Finex kan de 
Braziliaanse koffieraffinaderij Realcafé meer vervuilende stoffen uit het productieproces filteren, 
waardoor de kwaliteit verbetert en de kosten dalen

Het productieproces begint met vers geoogste koffiebessen. 
De rode arabica- en robusta-bessen worden door Realcafé 
gepeld om het fruit te verwijderen en de groene bonen 
worden gepolijst om het kaf te verwijderen, een bijproduct 
dat schadelijk kan zijn voor de smaak. De koffiebonen worden 
vervolgens schoongemaakt en gesorteerd, dan zijn ze klaar 
om te worden gebrand. 

Voordat ze in Russell Finex-technologie investeerden, maakte 
Realcafé gebruik van een metaaldetector om fysische 
verontreinigingen uit de productielijn te verwijderen. Hoewel 
de metaaldetector metalen verontreinigingen kon detecteren, 
waaronder machineslijpsel, filterde deze geen niet-metalen 
verontreinigingen, zoals plastic, rubber en steen.

“We hebben voor de Russell Compact Sieve® 
gekozen omdat we hiermee een trilzeef konden 
installeren zonder structurele wijzigingen aan 
de productielijn aan te brengen.” 

Carlos Eduardo Martinelli, Maintenance Manager, Realcafé 
Solúvel do Brasil

Een aanbeveling van een andere koffieproducent was 
voor Realcafé de aanleiding om onderzoek te doen naar 
industriële zeeftechnologie. Realcafé was op zoek naar een 
geautomatiseerde zeef, die het bedrijf in staat zou stellen 
om alle grote verontreinigingen uit de productielijn te 
verwijderen. De zeef moest grote productievolumes kunnen 
verwerken, zonder veel ruimte in beslag te nemen. 

Na een gedetailleerde evaluatie, koos Realcafé voor een 
Russell Compact Sieve®. De trilzeef viel op naast deze van 
de concurrentie. De Russell Compact zeefmachine biedt een 
betere productiviteit dan modellen die twee keer zo groot 
zijn, en dankzij het compacte ontwerp kon Realcafé een 
zeef met hoge capaciteit installeren zonder dure structurele 
wijzigingen aan de productielijn aan te brengen.
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De Russell Compact Sieve® is kleiner dan gebruikelijke 
zeefmachines. Door het lage profiel was er minder 
hoofdruimte nodig en kon het apparaat op een hoogte 
worden geïnstalleerd, waarop het gemakkelijker te 
inspecteren en te onderhouden is. De rubberen ophanging 
zou ook het geluidsniveau verminderen en op die manier de 
productieomgeving verbeteren.

De Russell Compact Sieve® werd geïnstalleerd in plaats van de 
metaaldetector en neemt minder dan 2 m² vloeroppervlakte 
in beslag. De vibrerende werking stelt Realcafé in staat om 
een grotere verscheidenheid aan bovenmaats materiaal 
uit het productieproces te verwijderen, waaronder metalen 
en niet-metalen materialen, waardoor de zuiverheid en 
kwaliteit van de productlijnen aanzienlijk wordt verbeterd. 

“Dankzij de Russell Compact Sieve® kunnen 
we nu garanderen dat ons product vrij is van 
metalen en niet-metalen verontreinigingen.” 

Carlos Eduardo Martinelli, Maintenance Manager, Realcafé 
Solúvel do Brasil

Doordat de zeef voortdurend bovenmaats materiaal afstoot, 
profiteerde Realcafé ook van een vermindering van het afval. 
De metaaldetector moest maandelijks worden gereinigd, en 
bij elke inspectie ging ongeveer 40 kg aan producten (5.000 
kopjes) verloren. De Russell Compact Sieve® vereist slechts 
een snelle visuele inspectie en er is nu geen afval meer. 

Omdat de oplossing van Russell Finex op betrouwbare 
wijze alle grote verontreinigende stoffen verwijdert, 
hoeft Realcafé daarenboven niet langer voortdurend de 
kwaliteit van de productie te controleren. Door de noodzaak 
van voortdurende visuele controles te elimineren, kon 
Realcafé haar bedrijfsmiddelen herverdelen, waardoor de 
productiekosten zijn gedaald.

De Russell Compact Sieve® bleek daadwerkelijk een 
slimme investering te zijn. Met de compacte trilzeef, die 
Realcafé helpt bij het verbeteren van de kwaliteit, het 
optimaliseren van de ruimte, het elimineren van verspilling, 
het verminderen van stilstand en het opnieuw toewijzen van 
bedrijfsmiddelen, geniet Realcafé van een aanzienlijk en 
doorlopend rendement op de investeringskosten.

Voordelen van de Russell Compact Sieve®:

Verbetering van de kwaliteit - Elimineren van 
bovenmaats materiaal uit poeders en vloeistoffen.

Verhoging van de capaciteit - Hogere 
doorvoercapaciteit dan de gebruikelijke trilzeven. 

Besparing van ruimte - De compacte oplossing 
past in bestaande installaties. 

Russell Finex werd in 1934 opgericht, en het 
bedrijf ontwerpt en produceert separatoren 
voor een internationale markt met klanten in 
meer dan 140 landen. Met een hoofdkantoor 
in het VK en dochterondernemingen in België, 
de Verenigde Staten, India en China, heeft 
het bedrijf een wereldwijde aanwezigheid, 
wat een allesomvattende benadering van de 
klantenservice en ondersteuning na de verkoop 
mogelijk maakt. 
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