
Ecuries de la Picaute, een Belgisch hippisch centrum 
gespecialiseerd in revalidatie en hydrotherapie, helpt paarden 
herstellen van operaties, verwondingen en ongevallen met 
behulp van een aantal specialistische technieken, waaronder 
balneotherapie en fysieke training. Mevrouw Marie-Anne 
Doret, bedrijfsleider van Ecuries de la Picaute, benaderde 
Russell Finex voor een oplossing voor het filteren van water 
gebruikt tijdens de hydrotherapie-sessies.

De fysieke training als onderdeel van de hydrotherapie begint 
met het paard op een loopband in een bassin te leiden. Het 
bassin wordt gevuld met water en zodra een bepaald niveau 
is bereikt, start de trainer de loopband. Het drijfvermogen 
van het water maakt fysieke training mogelijk zonder de 
pezen of ligamenten van het paard te belasten. De sessie, die 
meestal een uur duurt, kan worden geïntensiveerd door het 
waterniveau te verhogen. Doret: “Het probleem waarmee 
we werden geconfronteerd was dat het paard zich tijdens 
training ontlastte in het water en dat het water dus moest 
worden schoongemaakt om onhygiënische omstandigheden 
voor werknemers en paarden te voorkomen.”

Aanvankelijk maakte het centrum gebruik van een statisch 
zandfilter om het dierlijke afval uit het water te verwijderen, 
maar het filter kon de vereiste doorvoersnelheid niet aan. 
Het filter moest vaak handmatig worden gereinigd, wat een 
onaangename en onhygiënische taak was. Het resulteerde in 
uitvaltijd tussen en tijdens trainingssessies. Daarom zocht het 
bedrijf naar een scheidingsoplossing die efficiënt vaste stoffen 
uit water kan verwijderen en uitvaltijd kan voorkomen, en 
wendde het zich tot Russell Finex, zeef- en filtratiespecialist 
met meer dan 80 jaar ervaring in de filtratie-industrie. Russell 
Finex beoordeelde de vereisten en bood aan de Russell Liquid 
Solid Separator™ te testen op locatie.

De Russell Liquid Solid Separator™ is een krachtige centrifugale 
separator met een zeer kleine footprint, die continu kan 

Zorgt voor schoner water voor hergebruik

Beperkt uitvaltijd voor onderhoud en reiniging

Verwijdert continu overmaatse vaste stoffen uit 
waswater

Paardenrevalidatiecentrum vermindert de uitvaltijd met verbeteringen aan de filtratie van 
het waswatersysteem door vaste stoffen uit het waswater te verwijderen met behulp van een 
krachtige centrifugaalseparator

Afbeelding 1: De Russell Liquid Solid Separator™ geïnstalleerd in een 
paardenrevalidatiecentrum om waswater te reinigen

De Russell Liquid Solid Separator™ reinigt 
waswater bij Ecuries de la Picaute
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scheiden en zacht en vezelrijk materiaal uit vloeistoffen en 
mest kan verwijderen.

De hoge capaciteit Russell Liquid Solid Separator™, die 
doorvoersnelheden tot 100.000 liter per uur kan bereiken, 
was meer dan toebereid op de vereiste doorvoersnelheid 
van 1.000 liter per uur.

De Russell Liquid Solid Separator™ verwijdert de mest niet 
alleen continu uit het water, maar de oplossing resulteert 
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ook in veel schoner water voor hergebruik. Daarom schafte 
Ecuries de la Picaute de machine na een aantal succesvolle 
proeven aan. Doret: “Omdat we de machine ter plekke 
konden testen, waren we er zeker van dat de Liquid Solid 
Separator geschikt voor ons was.”

De installatie van de centrifugale separator heeft de 
noodzaak voor handmatige reiniging tijdens therapiesessies 
geëlimineerd en heeft de totale uitvaltijd voor onderhoud 
en reiniging verminderd. “De Liquid Solid Separator 
heeft onze verwachtingen overtroffen, niet alleen met 

een schonere, meer hygiënische omgeving, maar ook met 
aanzienlijke arbeidskostenbesparingen.”

Russell Finex maakt en levert al 80 jaar industriële zeven en 
filters die ervoor zorgen dat poeders en vloeistoffen vrij zijn van 
verontreiniging, productkwaliteit op peil blijft, productiviteit 
kan worden verhoogd en de gezondheid van werknemers 
gewaarborgd blijft. Russell Finex bedient wereldwijd 
verschillende industrieën met toepassingen in verf, coatings, 
chemicaliën, kleefstoffen, plastisols, voedingsmiddelen, 
farmaceutische producten, metaalpoeders en keramiek.
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