
PFR Nord GmbH (PFR staat voor “PET Flaschen Recycling”) is 
opgericht in 2012, maar begon zijn productie in 2013 en richt 
zich op de recycling van PET-plastic van drinkflessen. PFR Nord 
beschikt over een opslagplaats en productieruimte van 41.000 
vierkante meter en is trots op hun processen en het feit dat 
hun recyclinginstallaties ontworpen is
om producten zo efficiënt en effectief mogelijk te verwerken. 
De producten van PFR Nords stammen nog uit de tijd van 
het Duitse statiegeldsysteem, en het bedrijf verplaatst en 
recyclet nog steeds meer dan 40.000 drinkflessen per jaar.

De plastic flessen worden vergruisd in vlokken. De meeste 
vlokken worden gebruikt voor het herproduceren van 
drinkflessen, waarbij het gebruik van grondstoffen wordt 
geoptimaliseerd en de cyclus van fles tot fles wordt 
gesloten. De rest van deze vlokken wordt gebruikt voor de 
productie van folie, verpakkingen voor non-foodproducten, 
verpakkingsplakband en vezels.

Verwerken van het gerecyclede PET-plastic
 
Het preliminaire scheidingproces begint met een sorteerlijn 
van de flessen. In de tweede fase, waarin de Finex Separator™ 
geïnstalleerd werd als onderdeel van het uiteindelijke 
scheidingsproces, worden de flessen gereinigd. Hier wordt de 
machine ingezet in het recycleproces van PET-plastic door het 
verschrootte plastic met koud water van 20-30ºC te wassen 
op het zeefraam. Het water wordt gebruikt om de flessen 
te reinigen en contaminatie, zoals papier, etiketten, ander 
plastic en organisch materiaal van de inhoud van de fles, te 
verwijderen.

Om ervoor te zorgen dat de flessen effectief worden gereinigd, 
worden de flessen gemalen, zodat de contaminatie en het 
plastic gemakkelijk kunnen worden gescheiden. Door deze 
verwijdering kan het product worden verwerkt, zodat het 
plastic verder kan worden gescheiden en er vlokken van kan 
worden gemaakt.

Voor het preliminair scheiden van de vaste deeltjes van het 
waswater gebruikte PFR Nord eerder een zeefmachine van de 
concurrentie. Zij namen contact op met Russell Finex voor een 

Minder onderhoud – Ontwerp van de behuizing zorgt 
voor gebruik van een standaard motor, waardoor 
bespaard wordt op algemene kosten

Hogere nauwkeurigheid – Volledige materiaaldoorvoer 
op 4 zeeframen voor nauwkeurig sorteren en scheiden

Hoge capaciteit – Substantiële verbetering in 
vergelijking met conventionele circulaire separators als 
het gaat om capaciteit en opbrengst

Finex Separator™ verbetert de capaciteit en de scheidingsnauwkeurigheid in de preliminaire 
proceslijn van PFR Nord

Foto 1. De Finex Separator™ is geïnstalleerd bij PFR Nord voor de 
scheiding van vaste deeltjes en waswater 

Duits recyclebedrijf verbetert scheidingsproces voor 
gerecycled PET-plastic
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meer geschikte, betrouwbare vervanging van de proceslijn. 
De machine die het bedrijf hiervoor gebruikte leverde niet 
de juiste doorvoersnelheid en zij moesten een grotere 
maaswijdte gebruiken om de gewenste doorvoer van het 
proces te bereiken.

https://www.russellfinex.com/en/separation-equipment/sieving-machines/vibratory-separators/
https://www.russellfinex.com/es/


Een innovatieve screeningoplossing

Nadat zij contact hadden opgenomen met het verkoopteam 
om de exacte specificaties te definiëren die het bedrijf nodig 
had, plaatste Russell Finex voor een periode van drie weken 
een Finex Separator™-testmachine met een diameter van 
60” in de fabriek.
Het team van Russell Finex verbleef ook in de fabriek tijdens 
deze proefperiode om een complete klanttevredenheid te 
garanderen en te helpen met de installatie van de machine 
en de machine optimaal in te stellen voor de preliminaire 
scheiding van de contaminatie en het plastic.

Managing Director van PFR Nord, dhr. Holger Mainka, zegt: 
“We zijn zeer tevreden met hoe Russell Finex net dat 
beetje extra deed om een oplossing te bieden voor onze 
problemen. Het feit dat zij ons een testmachine boden voor 
de oplossing bleek ook ontzettend nuttig en we zijn erg blij 
met de samenwerking die werd opgezet.”

Nadat de testperiode succesvol was verlopen, bleek de Finex 
Separator™ de perfecte oplossing te zijn in de productielijn 
van PFR Nord. Eenmaal ter plaatse geïnstalleerd zorgde 
hij voor een aanzienlijk hogere doorvoersnelheid dan de 
vorige machine, en bereikte hij de benodigde doorvoer 
van 35 m³/u door een maaswijdte van 200 μm. Door het 
ontwerp werd een hogere scheidingsnauwkeurigheid 
en een langere levensduur van het zeefgaas bereikt, 
wat resulteerde in een hogere productiviteit, omdat het 
zeefraam minder vaak hoefde worden te vervangen.

Aftersaleservice geboden

En als onderdeel van deze overeenkomst bood Russell 
Finex een aftersaleservice voor het verstrekken van 
vervangende zeeframen. Product Manager, dhr. Hauke 
Bumann, verklaart: “We waren zeer tevreden met de 
aftersaleservice van Russell Finex en hoe zij ons hielpen 
als we een reserveonderdeel nodig hadden of als er een 
zeefraam moest worden vervangen.”

De Finex Separator™ is ontworpen voor het nauwkeurig op 
maat scheiden van materialen als plastic in één naadloze 
handeling. Het is een veelzijdige machine die in staat is alle 
gewenste doorvoer te hanteren en is beschikbaar met een 
diameter van 30”, 40”, 48” en 60”. De machine is eenvoudig 
te demonteren en te onderhouden, zodat de stoptijd en de 
onderhoudskosten minimaal zijn.
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Foto 2. Een voorbeeld van de recycling van grondstoffen en PET-plastic 
en de scheiding door Finex Separator™

Russell Finex heeft 85 jaar ervaring en is globale leider in de 
productie en het ontwerp van industriële scheidingsmachines 
voor de recycle-industrie. Het bedrijf beschikt over een groot 
assortiment scheidingsmachines om te voldoen aan de 
verschillende toepassingen en industrieën. Ook heeft het 
een toegewijde aftersaleservice om ervoor te zorgen dat 
uw machine altijd soepel werkt. Ontdek hoe onze machines 
kunnen voldoen aan uw specifieke vereisten en neem 
vandaag nog contact met ons op.
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