
Het Griekse Haitoglou Bros SA werd opgericht in 1924 en is 
mondiaal marktleider in het produceren van sesamproducten. 
Haitoglou produceert 150 ton zaadjes per dag en beschikt 
over moderne productiefaciliteiten die aan de strengste 
industrienormen voor hygiëne en automatisering voldoen en 
waarmee hoogwaardige producten worden geproduceerd. 
Internationale bakkerijen, en consumenten vertrouwen op 
de kwaliteit van de producten van Haitoglou, van sesamolie 
en bloem tot tahinipasta.

Om aan internationale normen te kunnen voldoen heeft het 
bedrijf voor zijn productielijnen op de Thessaloniki-locatie 
geïnvesteerd in state-of-the-art verwerkings- en separatie-
apparatuur. Naarmate het bedrijf uitbreidde heeft Haitoglou 
de nodige maatregelen genomen om aan strengere 
productie-eisen te voldoen met betrekking tot capaciteit, 
kwaliteit, hygiëne, gezondheid en veiligheid, en Russell 
Finex heeft daarbij hoogwaardige separatie-apparatuur 
geleverd.

De eerste stap richting volledige automatisering werd gezet 
in 2002, toen Haitoglou een geautomatiseerde oplossing 
met hoge capaciteit zocht om goede zaadjes te scheiden van 
gebroken zaadjes, zachte schillen en stof. Russell Finex bood 
een oplossing die een capaciteit gaf vergelijkbaar met twee 
bestaande geveerde separatie-apparaten die Haitoglou 
destijds in gebruik had. Met de Finex Separator™ kon het 
bedrijf de gewenste capaciteit van twee ton per uur bereiken 
en de nauwkeurigheid van de gradering verbeteren. Deze 
apparaten hebben meerdere decks en kunnen verschillende 
separatiehandelingen tegelijk uitvoeren. In dit geval wordt 
slecht materiaal verwijderd met het bovenste scherm en de 
kleinere deeltjes met het onderste scherm.

Nikos Itskos, technisch directeur van Haitoglou Bros SA: “We 
hebben vorig jaar voor het eerst contact opgenomen met 
Russell Finex voor een betere oplossing voor het schiften van 
geschilde sesamzaadjes. De kwaliteit van de separatie en 
de capaciteit van de apparatuur is een enorme vooruitgang 
ten opzichte van de bestaande situatie, en de separators 
van Russell Finex zijn krachtiger dan andere separators.”
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Hogere nauwkeurigheid - verbetering in zeven en 
filtratie met scheiding van natte en droge materialen tot 
20 micron

Minder productiestops - ontworpen om gemakkelijk te 
worden gestript en gereinigd zonder gereedschap

Productiecapaciteit - hoge capaciteit apparatuur voor 
enorme verbeteringen in doorvoersnelheid

Haitoglou Bros SA werkt samen met Russell Finex om het tahini- en sesamproductieproces te 
optimaliseren

Toegevoegde waarde bij elke processtap met 
Russell Finex separatie-apparatuur  

Foto 1. Installatie van twee Finex Separators™ in Haitoglou Bros SA 
sesamzaadproductielijn

Voordelen van Russell Finex separatie-apparatuur voor de 
voedingsindustrie:

Klantgerichte oplossingen - het hele assortiment van 
de separatie-apparatuur van Russell Finex kan worden 
aangepast aan de eisen van verschillende materialen
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Haitoglou heeft extra Finex Separators™ verderop in de 
productielijn geïnstalleerd om de productie verder te 
verbeteren. met de high performance separatie-apparatuur 
kan aan de groeiende vraag naar het product worden 
voldaan. Haitoglou bracht zijn sesamproductie over naar 
een ander gebouw, waardoor een volledig geautomatiseerd 
productieproces werd opgezet. De separatie-apparatuur 
van Russell Finex vormden een integraal onderdeel van die 
automatiseringsdrive.

Het volgende proces dat werd aangepakt was de fase na 
het wassen. Goede zaadjes bleven aan de oppervlakte 
van de wasmachine hangen en gingen verloren met het 
schoonmaken. Het lijkt een kleine hoeveelheid, maar als 
ook maar 0,1% van het product verloren gaat is dat gezien 
de enorme hoeveelheden zaden die worden verwerkt al een 
aanzienlijk verlies van goed product. Twee Russell Compact 
Sieves® werden na het wasproces geïnstalleerd om deze 
zaden terug te winnen. Water wordt door de wasinstallatie 
en de zeven gespoeld, en de zaden worden vervolgens uit 
het waswater, stof en sediment geëxtraheerd. Dit is nu een 

Foto 2. Een extra Finex Separator™ geïnstalleerd in de Haitoglou Bros 
SA productielijn

volledig geautomatiseerd proces dat de opbrengst verhoogt 
en productiekosten verlaagt. Er wordt voldaan aan strenge 
milieunormen door organisch materiaal in afvalwater te 
verminderen, en de kosten van de afvoer van verontreinigd 
afvalwater blijven binnen de perken.

Mr Itskos De heer Itskos: “Wat ons het meest heeft 
geïmponeerd aan de apparatuur van Russell Finex naast 
de hoge capaciteit en de nauwkeurigheid van de separatie 
is de grote verscheidenheid aan machines die beschikbaar 
is. Als we zeer fijne separatie of een compactere machine 
nodig hebben, dan kan dat. En als we grotere materialen of 
vloeibare producten moeten filteren, is er ook een oplossing. 
Geen andere leverancier is zo veelzijdig.”

Andere Russell Compact Sieves® werden geïnstalleerd om 
de kwaliteit van sesamzaad te garanderen vlak vóór het 
verpakken. Haitoglou had problemen ondervonden met 
samenklonterende zaden in het eindproduct die de kwaliteit 
beïnvloedden. Deze zaden blokkeerden het pneumatische 
buisvervoersystemen dat gebruikt wordt om de zaden van 
het ene apparaat naar het volgende te vervoeren. Itskos: 
“Nog niet één klomp zaden per 100 kg zaden is voor 
Haitoglou aanvaardbaar. Wij beloven 100% kwaliteit aan 
onze klanten, en minder is onaanvaardbaar. De Russell 
Compact Sieve garandeert de kwaliteit van onze verpakte 
sesamzaden door het verwijderen van verstopping en 
overmaatse deeltjes.”

Foto 3. Een Russell Compact Sieve® geïnstalleerd bij Haitoglou Bros SA 
om de kwaliteit en consistentie van sesamzaad te garanderen
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Bij Haitoglou Bros SA worden de sesamzaadjes ofwel verpakt 
ofwel verder verwerkt tot tahini. Om tahini te produceren 
wordt een plet- en sterilisatieprocessen toegepast, en 
de pasta wordt vervolgens gefilterd om verontreiniging 
te verwijderen en een consistent, glad product te 
bewerkstelligen. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in de 
zelfreinigende Russell Eco Filter®. Dit geautomatiseerde inline 
filter kan gemakkelijk worden ingepast in een bestaande 
productielijn om overmaatse verontreiniging uit vloeibare 
producten te verwijderen. Door een uniek zelfreinigend 
ontwerp is er geen down-time voor het vervangen van 
filterelementen en geen vertraging door verstoppingen. De 
filters zijn volledig afgesloten, waardoor vervuiling wordt 
voorkomen - ideaal voor voedingsapplicaties.

Net als bij de verpakte sesamzaadjes is een 
kwaliteitscontrolesysteem geïnstalleerd aan het einde 
van de tahini-productielijn. Een unieke snelle Russell 
Compact Sieve® is speciaal ontworpen voor Haitoglou en 
geïnstalleerd vóór de verpakkingsfase voor een definitieve 
kwaliteitscontrole van de tahinipasta. 

Het compacte apparaat is gemakkelijk in te passen in 
de bestaande productielijn en het afgesloten ontwerp 
beschermt de gebruiker tegen stof en dampen, en het 
product tegen verontreiniging in dit cruciale stadium vlak 
voor verpakking. Deze zeven zijn verkrijgbaar in volledig 
roestvrijstaal en kunnen snel en makkelijk worden 
gemonteerd en gedemonteerd voor schoonmaak, waardoor 
ze een ideale oplossing zijn voor de voedingsindustrie.

Haitoglou was onder de indruk van het niveau van 
automatisering en de capaciteit en de kwaliteit van de 
apparatuur van Russell Finex. Itskos: “We zijn zeer tevreden 
over de kwaliteit van de Russell Finex-machines. We hebben 
ruime ervaring in het werken met sesamzaad, en weten dat 
sesamproducten zeer moeilijk te verwerken zijn. Dat wij 
investeren in zoveel Russell Finex-machines getuigt van hun 
kwaliteit. We kiezen nu alleen nog apparatuur van Russell 
voor deze toepassingen.”

Met vijf dochterondernemingen over de hele wereld is 
Russell Finex wereldwijd leider in het ontwerp en de 
fabricage van innovatieve separatie-apparatuur. Met meer 
dan 80 jaar ervaring met het leveren van apparatuur aan 
de voedselverwerkende industrie heeft Russell Finex het 
vertrouwen en partnerschap gewonnen van Haitoglou, een 
groot internationaal merk.

Itskos: “Sinds onze eerste aankoop in 2002 hebben wij 
kunnen vertrouwen op Russell Finex voor hoogwaardig 
materiaal om aan de behoeften van onze klanten te kunnen 
voldoen. We hebben nu een volledig geautomatiseerde 
sesam- en tahini-productielijn, en zijn tevreden met de 
diensten van Russell Finex. Van tests in onze fabriek en op 
de testlocatie van Russell Finex tot after sales support - altijd 
als er een nieuwe toepassing wordt geïdentificeerd krijgen 
we uitstekend advies van het verkoopteam van Russell 
Finex. Als we een probleem hebben, kunnen we altijd met 
de technici praten en we kunnen van een snelle reactie op 
aan.”

Russell Finex is opgericht in 1934 en wordt beschouwd het als 
marktleider die een verscheidenheid aan sectoren bedient 
waaronder voeding, farmacie, chemie, verf, metaalpoeders 
en keramiek.

Foto 4. Een inline zelfreinigend Russell Eco Filter® geïnstalleerd bij 
Haitoglou Bros SA om een consistente kwaliteit van tahinipasta te 
kunnen garanderen
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