
Het installeren van een compacte trilzeef van Russell Finex hiep lokale Duitse leveranciers van 
vers vruchtensap hun productieproces te verfijnen 

Russell Compact Sieve® brengt nieuwe helderheid 
in een persproductieprobleem 

RUSSELL FINEX
Wereldwijde zeef- en filterspecialisten

Sachsenobst is een middelgrote lokale leverancier van vers 
vruchtensap in Saxony, Duitsland. Zij maken deel uit van de 
Obstland Group en bevinden zich op de oevers van de Mulde in 
het hart van de bekende fruitregio Saxony. Het bedrijf gebruikt 
fruit dat ter plaatse groeit, zoals appels, peren en kersen, om 
heerlijke stroop, sappen en wijnen te produceren. 

De Obstland Group tracht zo duurzaam mogelijk te zijn en 
ondersteunt de lokale circulaire economie. Zij verbouwen meer 
dan 40.000 ton fruit per jaar in Obstland. En behalve dat zij 
de stroop, sappen en wijnen produceren, verkopen zij ook de 
vruchten in hun boerderijwinkels.  Door het land met zorg te 
verbouwen en lokale bevolking in te huren, helpt Obstland de 
unieke identiteit van de regio te behouden.  

Sachsenobst perst al fruit in Obstland sinds 1936. Hun 
productieproces is met de jaren veranderd en het bedrijf 
gebruikt nu moderne technologie om de kwaliteit van hun 
producten te verbeteren en aan de groeiende vraag te 
kunnen voldoen.  De geavanceerde faciliteit van Sachsenobst 
produceert elk jaar rond de 10 miljoen flessen vers geperst 
vruchtensap.   

Om zo duurzaam mogelijk te werken wordt er veel aandacht 
besteed aan de productzuivering en verpakking. Het 
productieproces van Sachsenobst is bijvoorbeeld BIO-
gecertificeerd en ondanks dat de   

verpakkingskosten stijgen, brengt Sachsenobst de meeste van 
zijn producten op de markt in glazen statieflessen. Zelfs de 
etiketten zijn duurzaam, geprint op gerecycled papier. 

Een recent onderzoek naar trilzeeftechnologie hielp 
Sachsenobst de productzuivering te verbeteren. Een Russell 
Compact Sieve® zeeft op snelle en efficiënte wijze de pulp uit 
de vruchtenbrij en verhoogt de doorstroomcapaciteit, zodat 
het sap zuiver en pulpvrij is. De trilzeef, die gemakkelijk schoon 
te maken is, verbeterde ook de hygiëne. 

IDe Russell Compact Sieve® is ideaal om met hoge capaciteit 
poeders en vloeibare slurry’s te zeven en gebruikt een trilzeef 
om de bovenmaatse deeltjes te verwijderen. Het innovatieve 
ontwerp betekent dat de Russell Compact Sieve® minder 

“De Russell Compact Sieve® verwerkt 5.000 liter 
vruchtenbrij per uur. Het vruchtensap is kristalhelder en 
smaakt heerlijk.”

Dhr. Zimmermann, Technical Manager 

Russell Finex Ltd.
Feltham, England.
+44 (0) 20 8818 2000
sales@russellfinex.com

Russell Finex N.V.
Mechelen, Belgium.
+32 (0) 15 27 59 19
sales.nv@russellfinex.com

Russell Finex Inc.
Pineville, N.C. USA.
+1 704 588 9808
sales.inc@russellfinex.com

Russell Finex Pvt. Ltd.
New Delhi, India
+91 8800558656
sales.rfsf@russellfinex.com

Russell Finex China
Shanghai, China
+86 21 6426 4030 
sales.china@russellfinex.com

Russell Finex Brazil
São Paulo, Brazil
+55 11-4950-9237
sales.brazil@russellfinex.com



RUSSELL FINEX
Wereldwijde zeef- en filterspecialisten

De Russell Compact Sieve paste perfect in onze bestaande 
productielijn en zorgde ervoor dat wij onze kwaliteit konden 
verbeteren zonder verdere investeringen in de faciliteiten en 
machines. En omdat de Russell Compact Sieve zo compact 
is, kunnen we hem sneller uit elkaar halen en grondiger 
schoonmaken, zodat de stilstandtijd verkort wordt en hygiëne 
erop vooruit gaat.” 

Na een succesvolle evaluatie van de technologie kocht 
Sachsenobst een 600 mm Russell Compact Sieve® met 
een trilzeef van 500 μm. De Russell Compact Sieve® werd 
geïnstalleerd in de sapproductielijn van Sachsenobst en wordt 
gebruikt om 5.000 liter vruchtenbrij per uur te verwerken. 
Het boomgaardverse vruchtensap is kristalhelder en smaakt 
heerlijk. 

stahoogte nodig heeft dan conventionele zeven, waardoor 
ruimte wordt bespaard in de productielijn en het gemakkelijker 
is hem uit elkaar te halen en schoon te maken. 

 Sachsenobst gebruikte een conventionele roterende zeef om 

de vruchtenbrij te zeven. Helaas was die zeef niet erg effectief 
en bleven er vaste deeltjes achter in het sap. Daarbij was het 
uit elkaar halen en schoonmaken, vanwege zijn omvang, een 
tijdrovende bezigheid, waardoor de productiviteit en hygiëne 
werden benadeeld. Sachsenobst vroeg Russell Finex om advies.
 

Russell Finex installeerde een Russell Compact Sieve® in de 
productielijn van Sachsenobst voor evaluatie. Sachsenobst 
gebruikte de trilzeef voor alle stappen en testte de effectiviteit 
met verschillende maaswijdtes. De Russell Compact Sieve® 
bleek zeer effectief en verbeterde de puurheid van het product 
en de doorstroomcapaciteit. 

Sachsenobst was onder de indruk van de ondersteuning die zij 
van Russell Finex kregen. Productiemanager dhr. Zimmermann 
vertelt: “Russell Finex gaf ons een prima ondersteuning. 
Hun verkoopvertegenwoordiger had veel kennis en het 
proefprogramma zorgde ervoor dat we een risicovrije evaluatie 
konden maken van de technologie, voordat we de machine 
kochten.

 

“Russell Finex gaf ons een optimale ondersteuning. 
Met het proefprogramma konden we een risicovrije 
evaluatie maken van hun technologie.”  

Dhr. Zimmermann, Technical Manager 

Betere productzuivering  – Er wordt meer 
pulp verwijderd uit de vruchtenbrij, verbeterde 
zuiverheid.

Lage investeringskosten – De Russell 
Compact Sieve paste perfect in de bestaande 
productielijn.

Verhoogde productiecapaciteit – De zeef 
kan grotere hoeveelheden vruchtenbrij 
verwerken.  

Voordelen van de Russell Compact Sieve®: 
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