
Natulab is in 2000 opgericht in de staat Bahia en is een van 
de 10 grootste farmaceutische bedrijven in Brazilië en de 
grootste in het land dat kruidengeneesmiddelen vervaardigt. 
Ook is het een van de vijf grootste fabrikanten van medicijnen 
zonder recept en is de laatste jaren snel gegroeid op de markt, 
omdat de vraag naar farmaceutische producten is gestegen.  
 
Om te kunnen voldoen aan deze stijgende vraag, wilde Natulab 
naast hun faciliteiten in Brazilië, een nieuwe productielijn 
installeren, met een volledig ingesloten zeefsysteem die kon 
worden ingepast in een vacuüm transportlijn. Het algehele 
doel was om een uitrusting te vinden die farmaceutische 
ingrediënten op veilige wijze kan zeven en de bovenmaatse 
deeltjes, zoals klonten en vervuiling, uit het product kan 
verwijderen.  
 
Natulab gebruikte voorheen een trilzeef waarvan het 

zeefraam wegens slechte zeefprestaties vaak moest worden 
vervangen en zocht een efficiëntere oplossing voor een 
hogere doorvoersnelheid en gereduceerde stilstandtijd, die 
werd veroorzaakt door het continu moeten stoppen van de 
machines. 

Na overleg met deskundige verkoopvertegenwoordigers 
van Russell Finex werd de Russell Compact Airswept Sieve™ 
aanbevolen als de ideale oplossing. De machine werd 
geïnstalleerd aan het begin van deze nieuwe productielijn 
van Natulab zodat de ingrediënten via een vacuüm 
transportsysteem door een zeef passeren. Het goede product 
passeert en vervuiling en bovenmaats product wordt via een 
afvoeruitlaat op de zeef verwijderd. 

“De Russell Compact Airswept Sieve is de perfecte 
uitrusting voor ons. Hij heeft ons productieproces sneller 
en efficiënter”

Angelito de Jesus, Onderhoudssupervisor bij Natulab 

Minder stilstandtijd en verbeterde doorvoer 

De installatie van de Russell Compact Airswept Sieve™ 
resulteerde in een aanzienlijke verhoging van de doorvoer 
van farmaceutische ingrediënten met een doorvoersnelheid 
van 1200 kg/u, waardoor de vereiste snelheid van de 
productielijn werd behaald. Hiervoor werd er gezeefd met 
een snelheid van slechts 300 kg/u en het gehele proces 
duurde ongeveer 40 minuten. Met de Russell Compact 
Airswept Sieve™ geïnstalleerd is het gehele proces 50% 
sneller en 300% productiever in een tijd van 20 minuten 
met een snelheid van 1000-1200 kg/u, waarmee de 
productietijd aanzienlijk wordt gereduceerd en de productie-
output stijgt. 

Angelito de Jesus, Onderhoudssupervisor bij Natulab, vertelt: 
“De Russell Compact Airswept Sieve is de perfecte uitrusting 
voor ons. Hij heeft ons productieproces sneller en 

Russell Compact Airswept Sieve™ verbetert productiviteit en reduceert productiestilstand voor 
Braziliaans farmaceutisch bedrijf in een nieuwe productielijn 

Russell Finex levert volledig ingesloten zeefoplossing en 
verhoogt de productdoorvoer met 300% voor Natulab
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efficiënter gemaakt en door zijn trilmechanisme levert 
het betere prestaties dan alle machines die we hiervoor 
hebben gehad.” 

De Russell Compact Airswept Sieve™ beschikt over een in de 
industrie bewezen technologie, de Russell Compact Sieve® 

-technologie, met vacuüm transportlijnen die voldoen aan 
de industrienorm en waarmee de poeders op veilige wijze 
kunnen worden gezeefd in een stofvrije omgeving. Deze 
zeefmachine is ontworpen met het oog op veilige manier 
van zeven, waarbij het risico op inademen van product door 
de bedieners operators wordt geminimaliseerd en met een 
snelle en gemakkelijke installatie in minimale ruimtes. 
 

“We gebruiken deze uitrusting nu al 3 jaar en hebben 
nog nooit problemen gehad. We kozen voor de Russell 
Compact Airswept Sieve omdat het de meest efficiënte 
en betrouwbare machine was in vergelijking met 
andere opties op de markt”

Angelito de Jesus, Onderhoudssupervisor bij Natulab 

Omdat de Russell Compact Airswept Sieve™ beschikbaar 
is in verschillende maten en opties, kan hij worden 
geïnstalleerd in elke pneumatische transportlijn voor het 
controlezeven van materiaal. De machine verwijdert op 
efficiënte wijze ongewilde bovenmaatse vervuiling in een 
volledig ingesloten continue bediening. Niet alleen wordt 
de productiecapaciteit tot vier keer verhoogd in vergelijking 
met standaard transportzeven, maar hij is hij gemakkelijk 
te demonteren en te reinigen waardoor de stilstandtijd tot 
een minimum wordt beperkt - ideaal voor het zeven van 
farmaceutische poeders.

Over Russell Finex 

Russell Finex is opgericht in 1934 en heeft meer 
dan 85 jaar ervaring als toonaangevende leider in 
filtratie-, zeef- en separatietechnologie. Wij leveren 
een assortiment van innovatieve, hoogkwalitatieve 
oplossingen aan de farmaceutische industrie waarmee 
klanten er zeker van kunnen zijn dat zij voldoen aan de 
verwerkingsvereisten. Neem voor meer informatie over 
de verschillende beschikbare opties en de industrieën 
waaraan wij leveren vandaag contact op met een ervaren 
verkoopvertegenwoordiger van Russell Finex.
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Vermindert uitvaltijd - met een eenvoudig te reinigen 
en te demonteren ontwerp dat de reinigingstijd beperkt

Garandeert de veiligheid van de operator - stofdichte 
werking minimaliseert het risico op inademing van het 
product

Verbetert de productiecapaciteit - verhoogt 
deze tot 4 keer in vergelijking met standaard 

Afbeelding 1. De installatie van de Russell Compact Airswept 
Sieve™

Voordelen van de Russell Compact Airswept Sieve™:
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