
Paleo Solutions, dat klanten in het westen van de Verenigde 
Staten bedient, biedt veldactiviteiten op bouwplaatsen 
aan die specifiek gericht zijn op het verstrekken van 
paleontologische en archeologische diensten. Het voert 
natte en droge zevingen uit om kleine fossielen en 
artefacten (1-5 mm3) te scheiden uit een matrix van aarde 
of grind, en integreert een recirculerend watersysteem in 
zijn proces om waterverspilling drastisch te beperken. 

Paleo Solutions was op zoek naar een systeem dat aan twee 
specifieke criteria moest voldoen: het moest draagbaar 
en licht zijn, zodat het gemakkelijk van de ene naar de 
andere werkplek kon worden vervoerd, en het moest het 
waterverbruik efficiënt verminderen. Tijdens een uitvoerige 
zoektocht nam Paleo Solutions contact op met Russell Finex 
en na overleg met een plaatselijke vertegenwoordiger 
werd de Russell Mini Sifter™ voorgesteld als de ideale 
machine om aan de doelstellingen met betrekking tot 
procesverbetering te voldoen. 
 
Optimalisering van het algemene zeefproces 
 
Paleo Solutions had een energiezuinig mechanisch nat en 
droog zeefsysteem nodig ter vervanging van de huidige, 
handmatige methode om kleine fossielen in een vuil- of 
grindmatrix te zeven. De machine moest compact zijn en 
in staat zijn om elke 8 uur 1 m³ grindmatrix te zeven. De 
lichte, compacte en draagbare Russell Mini Sifter™ is de 
ideale oplossing, omdat hij speciaal is ontworpen voor de 
verwerking van kleine batches voor een verscheidenheid 
van industrieën. 

Paleo Solutions heeft met succes deze kleine industriële 
zeefmachine aangepast aan zijn bestaande proces. Deze 
wordt nu gebruikt om materiaal uit een bulkmatrix te zeven 
om op die manier de natte en droge zeefproblemen op te 
lossen. Sinds de installatie kan het personeel zoeken naar 
mogelijke fossiele en historische afzettingen zonder de 
zeef handmatig te moeten schudden, wat zeer tijdrovend 
is. Deze vibrerende zeefapparatuur voor batches kan snel 

en eenvoudig worden gedemonteerd zonder gebruik van 
gereedschap. Alle contactdelen zijn ook volledig afwasbaar.

Grote verbeteringen voor droog en nat zeven

De stappen tijdens het zeven van de materialen omvatte 
zowel natte als droge zevingen. Het sediment wordt 
eerst gewassen in water in emmers van 5 gallon, waarbij 
overtollig vuil of verontreiniging van de fossielen in de vuil- 
en grindmatrix wordt verwijderd. De vloeistof die bij dit 

Vermindering van de reinigingstijd - snel en 
eenvoudig te demonteren zonder gereedschap 

Compact en draagbaar - gemakkelijk te vervoeren 
voor gebruik op verschillende werkterreinen

Eenvoudige bediening - effectieve scheiding met 
minimale tussenkomst van de operator

Paleo Solutions Inc, een paleontologisch en archeologisch consultancybedrijf maakt gebruik 
van industriële zeefoplossing met nat en droog zeefsysteem om de zeeftijd te verbeteren en 

Afbeelding 1. Paleo Solutions gebruikt de Russell Mini Sifter™ ala 
een nat zeefapparaat voor de grindmatrix 

Paleo Solutions vermindert waterverspilling met meer dan 20% 
en verhoogt de productiviteit met 25% door het gebruik van de 
Russell Mini Sifter™ voor nat en droog zeven.
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proces wordt gebruikt, wordt vervolgens gerecycled en 
vastgehouden, wat een extra voordeel voor de operators 
oplevert, omdat er geen waterleiding meer nodig is.

De fossielen worden vervolgens droog gezeefd met de 
Russell Mini Sifter™, waarbij de vibrerende beweging 
van de zeef alle overmaat en alle klei of vuilresten rond 
de fossielen verwijdert. Het resultaat is een schoner 
concentraat en minder achtergebleven sediment, 
waardoor de kwaliteit van de fossielen wordt beschermd.

De resultaten toonden aan dat zowel het natte als het 
droge zeefproces duidelijk waren verbeterd, waardoor 
Paleo Solutions een aanzienlijke tijdsbesparing heeft 
gerealiseerd en de hoeveelheid afval tot een minimum 
werd beperkt. Voor natte zevingen heeft de Russell Mini 
Sifter™ de zeeftijd en het waterverbruik met ongeveer 
20% verminderd. Bij het droogzeven werd weliswaar 
minder tijd bespaard, maar werd de productiviteit 
aanzienlijk verhoogd, aangezien dit nu een onbemande 
operatie is, waardoor andere taken kunnen worden 
uitgevoerd tijdens het zeefproces.

Een uitermate robuuste zeefoplossing 

Deze machine heeft ook nog andere voordelen 
opgeleverd. Terreinmanager Paul Jette zei: “We waren 
erg onder de indruk van de manier waarop de Mini Sifter 
van Russell Finex ons zoveel tijd bespaarde. Het is echt 
de optimale vervanging voor onze vorige zeefmachine. 
Het is een erg efficiënt, snel en compact apparaat, dat 
ons productieproces sterk verbetert”. Voorheen was het 

onmogelijk een stabiel debiet te handhaven, maar door 
gebruik te maken van deze industriële zeef verloopt het 
proces van Paleo Solutions minstens 25% sneller en veel 
minder arbeidsintensief dan de vroegere manuele methode. 
Als gevolg van het succes met de Russell Mini Sifter™ in zijn 
proces, heeft Paleo Solution nu twee apparaten aangeschaft 
voor gebruik op zijn verschillende werklocaties. 

De Russell Mini Sifter™ is ideaal voor het zeven van kleine 
hoeveelheden product, het verbeteren van de kwaliteit van 
uw eindproduct en het beschermen van de reputatie van 
uw bedrijf. Het elimineert te grote verontreiniging door 
poeders of vloeistoffen in een handomdraai, en dankzij 
het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk te 
vervoeren, te demonteren en te reinigen zonder dat er 
gereedschap aan te pas komt. 

Over Russell Finex 

Russell Finex is opgericht in 1934 en heeft meer dan 85 
jaar ervaring in het leveren van zeef-, scheidings- en 
filtratieoplossingen voor een groot aantal verschillende 
industrieën. Om meer te weten te komen over hoe 
onze machines aan uw specifieke eisen kunnen 
voldoen, of het nu gaat om de voedingsmiddelen- en 
drankenindustrie, de farmaceutische industrie, coatings of 
de afvalwaterbehandeling, kunt u vandaag nog contact met 
ons opnemen.
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Afbeelding 2. Paleo Solutions gebruikt de Russell Mini Sifter™ ala 
een droog zeefapparaat 
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