
Whitford Plastics is erin geslaagd de 
procesefficiëntie van zijn productielijn in zijn 
fabriek in Runcorn, Cheshire te verbeteren 
na installatie van een high performance 
zelfreinigend Eco Filter van Russell Finex Limited.

Russell’s zelfreinigende Russell Eco Filter® wordt 
in de productielijn gebruikt om onzuiverheden te 
verwijderen en een product van een consistent hoge 
kwaliteit, continue productie en een hoge capaciteit 
met lagere onderhoudskosten te garanderen.

Het unieke Russell Eco Filter® heeft een 
roestvrijstalen microscherm van 316 roestvrij 
staal en werkt volgens een doorstroomprincipe 
vrij van hoekjes en gaatjes, waardoor 
een constant hoog volume mogelijk is en 
productverlies tot een minimum wordt beperkt. 
Het microscherm heeft een diafragma-afmeting 
in twee dimensies, waardoor een uitzonderlijke 
nauwkeurigheid wordt verkregen die niet 
kan worden bereikt met reguliere zeven met 
sleufgaten, waarbij de diafragma-opening alleen 
wordt aangegeven in termen van sleufbreedte.

Volgens Mark Downing van Whitford Plastics 
is het Russell Eco Filter snel en eenvoudig in 
gebruik: “We hebben een proef uitgevoerd met 
het zelfreinigend Russell Eco Filter en zijn enorm 
onder de indruk - het is eenvoudig in gebruik, 
consistent en vermindert productverspilling.”

De zelfreinigende filters zijn eenvoudig te 
installeren en te onderhouden, compact, en 
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Constante hoge productiesnelheden

Volledige veiligheid voor product en operators

Verbeterde productkwaliteit

De zelfreiningende filter Russell Eco Filter®  geinstaleerd in de productielijn van Whitford 
Plastics verzekerd hoge kwaliteit van producten en reduseerd kosten

Whitford Plastics verbetert procesefficiëntie en verwijderd 
alle onzuiverheden in hun productielijn

Afbeelding 1: Microscherm 316 roestvrij staal
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zijn stil in gebruik. Er is keuze uit zeven 
verschillende modellen voor specifieke 
capaciteitseisen en filtratiebehoeften.

De zelfreinigende filters Russell Eco Filter®  

worden gemaakt in Russell’s ISO9001-
geaccrediteerde fabriek en ontworpen om u 
in staat te stellen aan hoge milieunormen te 
kunnen voldoen. De filters voldoen aan strenge 
gezondheids- en veiligheidsnormen omdat 
ze volledig zijn ingesloten om het product 
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te beschermen tegen luchtverontreiniging 
en andere vervuiling, en de gezondheid van 
de gebruiker van het filter te waarborgen.

Russell Finex produceert en levert al meer dan 
80 jaar filters, zeven en separatoren die de 
productkwaliteit verbeteren, de productiviteit 

verhogen, de gezondheid van werknemers 
beschermen en ervoor zorgen dat vloeistoffen en 
poeders vrij zijn van verontreiniging. Wereldwijd 
bedient Russell Finex een verscheidenheid aan 
sectoren via diverse toepassingen, waaronder 
voedingsmiddelen, farmaceutica, chemie, verf,
coatings, metaalpoeders,  recycling en keramiek.
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