
Het Nederlandse bedrijf Diaber is al meer dan 25 jaar actief 
in de straal-, renovatie-, oppervlaktebehandelings- en 
staalinfrastructuur en is gespecialiseerd in natuurlijke mineralen. 
De producten die het bedrijf levert zijn natuurlijk: er wordt 
ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecycleerde 
materialen bij de producten en diensten. Reglass Glasgrit is 
zo’n product van Diaber dat wordt gebruikt in combinatie met 
een zandstraalmachine en basismachine voor de reiniging van 
gevels. Door de kwaliteit van dit fijnkorrelige product kan verf 
doeltreffend worden verwijderd en kan het gemakkelijk worden 
gebruikt om roest te weg te halen. 

Voorheen besteedde Diaber het zeven van glas uit, maar deze 
methode pakte voor het bedrijf zeer duur uit. De onderneming 
zocht daarom naar een alternatieve oplossing, een machine die in 
een nieuwe productielijn kon worden geïnstalleerd in een nieuwe 
faciliteit dichter bij het bedrijf, een hogere verwerkingscapaciteit 
kon bieden en zowel krachtig als kosteneffectief was.

Na het zoeken naar de beste industriële fabrikant die aan 
zijn eisen kon voldoen, benaderde Diaber Russell Finex. 
Na een uitvoerig overleg met ervaren verkooptechnici en 
een daaropvolgende evaluatieperiode van de voorgestelde 
apparatuur, werd Diaber de Finex Separator™ aanbevolen als 
de ideale trilseparator voor haar glaszeefproces.

Als onderdeel van Diaber’s totale productieproces wordt 
de Finex Separator™ gebruikt om gerecycled glas te zeven 
voordat het wordt gereinigd, fijngemalen en verpakt. Deze 
industriële trilseparator werd geïnstalleerd in een gloednieuwe 
productielijn en werd gekozen omdat hij gerecycleerd glas kan 
verwerken met hoge capaciteiten, aanzienlijk hoger dan andere 
gebruikelijke separatoren. Ook de verwerkingsvoordelen van 
de Finex Separator™ hebben Diaber aanzienlijk geholpen. 
De separator slaagde erin om de verwerkingscapaciteit te 
verbeteren door het glas aan 2 à 3 ton per uur te verwerken, een 
snelheid die veel hoger ligt dan bij gebruikelijke separatoren.

Ook de verwerkingsvoordelen van de Finex Separator™ hebben 
Diaber aanzienlijk geholpen. De separator slaagde erin om de 
verwerkingscapaciteit te verbeteren door het glas aan 2 à 3 ton 
per uur te verwerken, een snelheid die veel hoger ligt dan bij 
gebruikelijke separatoren. Vervuiling werd effectief verwijderd 
en de tijd die nodig was om elke partij te zeven werd verkort, 
waardoor Diaber de kosten van downtime kon verminderen, 
geld dat voorheen werd besteed aan het transport van het 
glas naar een leverancier. De mogelijkheid om dit proces uit 
te voeren op een verwerkingslijn ‘ter plaatse’ gaf het bedrijf 

Nederlands bedrijf voor natuurlijke mineralen optimaliseert zijn nieuwe productielijn met 
de installatie van een Finex Separator™ 

Diaber haalt zeefproces voor gerecycleerd glas in huis en 
verhoogt verwerkingscapaciteit
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“We waren erg tevreden over de uitvoering en de 
ondersteuning door Russell Finex. De prestaties van 
de Finex Separator waren zuiver en nauwkeurig, en 
we konden de grotere bulkfracties van gerecycled 
glas moeiteloos verwerken.” 

een woordvoerder van Diaber

Afbeelding 1. Gerecycled glas
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gemoedsrust en tevredenheid over het 
eindproduct dat door de Finex Separator™ werd 
geproduceerd voordat het verder werd verwerkt.

De woordvoerder ging verder: “De machine was 
gemakkelijk te bedienen en te gebruiken en werd geleverd 
met duidelijke instructies. Ook de beschikbaarheid van 
reserveonderdelen was voor ons een belangrijk punt. 
Aangezien onze productiecapaciteit met deze Finex 
Separator zo drastisch is toegenomen, is de kans bijzonder 
groot dat we, als de productie in deze nieuwe productielijn 
verder toeneemt, een tweede apparaat zullen installeren.” 

De Finex Separator™ is verkrijgbaar in een groot aantal 
verschillende afmetingen en kan worden aangepast aan 
een verscheidenheid van productievereisten. Dit veelzijdige 
apparaat is ideaal voor het sorteren van zowel natte als droge 
materialen en is zowel nauwkeurig als multifunctioneel. Met 
een volledige materiaalstroom over maximaal vier zeven, is 
hij ontworpen om de productkwaliteit te verbeteren en het 
productieproces te stroomlijnen - waardoor zowel tijd als 
middelen worden bespaard bij het zeven van materialen.

Over Russell Finex 
Opgericht in 1934 en met 85 jaar ervaring in de industriële 
productie, is Russell Finex een wereldwijd toonaangevende 
leverancier van innovatieve industriële zeef- en 
filtratieoplossingen voor de verwerkende industrie. Met een 
reeks van high-performance trilseparatoren, controlezeven 
en zelfreinigende filterinstallaties, kan Russell Finex bedrijven 
uit verschillende industrieën, van glasrecycling, chemicaliën, 
coatings, en metaalpoeders, voorzien van oplossingen 
die voldoen aan hun verwerkingseisen. Neem voor meer 
informatie kunt u vandaag nog contact opnemen met een 
ervaren verkoopexpert van Russell Finex.

Afbeelding 2. De Finex Separator™


