
M.B. Sugars & Pharmaceuticals Ltd (ook bekend als M.B.) is een 
leidend exporteur en fabrikant van sucrose en produceert een 
breed assortiment van gespecialiseerde suikerproducten, zoals 
dubbel geraffineerd suiker, suikerklontjes, lichtbruine suiker en 
suikergoed. 

M.B. Sugar is het enige bedrijf dat geregistreerd is onder US DMF 
en beschikt over US FDA-, kosher- en halal-certificaten. Het bedrijf 
produceert ook suikers die voldoen aan de IP-, BP-, EP- USP- en 
JP-normen en aan de specifieke vereisten van de klanten, en 
garanderen een focus op kwaliteit. 

Rushabh A. Lodha, Chemical Engineer bij M.B. zegt: “Onze 
klantenlijst bevat alle grote farmaceutische bedrijven in India en 
daarbuiten, naast verschillende premium hotelketens, bakkerijen, 
ziekenhuizen en andere instellingen. Wij garanderen de hoogste 
kwaliteitsstandaarden en -diensten, dus is het belangrijk voor ons 
om onze klanten het best haalbare product te kunnen bieden.” 

De productie van de sucrosepoeder van M.B. begint met het 
smelten van ruwe suiker tot een siroop. Deze siroop wordt 
gefilterd om onzuiverheden te verwijderen en ondergaat 
daarna een kristallisatieproces. De gekristalliseerde suiker wordt 
dan gedroogd en afgekoeld tot sucrosekristallen of -poeder, 
voordat het product wordt gezeefd. Het zeven van sucrose is 
een belangrijke fase van de productie, omdat het de juiste maat 
van de deeltjes bepaalt voordat het wordt verpakt. Voor de 
uitbreiding van hun fabriek in Malegaon Nashik, India zocht M.B. 
een industriële zeefmachine met hoge capaciteit om het zeven 
van de sucrosepoeder te optimaliseren. 

Met 85 jaar ervaring in het leveren van hoogkwalitatieve 
separatie-oplossingen aan de voedings- en farmaceutische 
industrie heeft Russell Finex de kennis en expertise om te voldoen 
aan de specifieke behoeftes van zijn klanten. In eerste instantie 
nam M.B. contact op met een lokale fabrikant van vibrerende 
separatiemachines, maar Russell Finex werd hen aangeraden 
als hoogwaardig en betrouwbaar alternatief. Vervolgens werd 
de Finex Ultima™ met het Vibrasonic® Deblinding System 
aangeboden als oplossing.

De Finex Ultima™ is een hoogpresterende trilzeef die ontworpen 
is om de zeefefficiëntie en productkwaliteit te verbeteren. 

Deze industriële trilzeef is een populaire optie bij voedings- en 
farmaceutische fabrikanten vanwege zijn hygiënische ontwerp 
met open zeefraam. Hierdoor kan hij gemakkelijk en zonder 
het gebruik van gereedschap worden gereinigd, gedemonteerd 
en gemonteerd. Het innovatieve ontwerp betekent ook dat de 
machine grote verbetering aanbrengt aan de zeefnauwkeurigheid 
en doorvoersnelheid in vergelijking met andere separators.

Hoge capaciteit, nauwkeurig zeven tot 5 fracties in één 
handeling.

Verhoogt zeefcapaciteit en nauwkeurigheid en verbetert 
productkwaliteit en productiviteit.

Verbetert productiesnelheden tot 50% in vergelijking 
met traditionele trilzeven.

Leidende voedings- en farmaceutische fabrikant behaalt hogere doorvoersnelheden en 
verbeterde productkwaliteit met een trilzeef met ultrasoon systeem van Russell Finex

Foto 1. De Finex Ultima™ geïnstalleerd bij M.B. De fabriek van Sugar 
& Pharmaceuticals Ltd

M.B. Sugars and Pharmaceuticals Ltd optimaliseert 
doorvoer en verbetert de kwaliteit van zijn 
sucrosepoeder met de installatie van de Finex Ultima™
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Het Vibrasonic® Deblinding System is een veelzijdige 
zeefupgrade, waarbij het zeven van fijne poeders en vloeibare 
slurries wordt verbeterd tot 20 microns. Russell Finex biedt 
een ultrasoon systeem dat geschikt is voor een omgeving met 
hoge temperaturen, waarbij het zeefgaas geblokkeerd kan 
raken doordat de suikerkristallen aan het zeefraam smelten. 
Het innovatieve systeem van Russell Finex voorkomt deze 
problemen en zorgt voor een schoon zeefraam, waardoor 
de zeefefficiëntie wordt geoptimaliseerd en de productie 
verhoogd. 

Om de superioriteit van de machine te bewijzen, bood Russell 
Finex een proefopstelling aan op de faciliteit van M.B. Na een 
succesvolle proefperiode van 15 dagen besloot M.B. de 30 inch 
Finex Ultima™ en het Vibrasonic® Deblinding System aan te 
schaffen. Lodha gaat verder: “We waren onder de indruk van de 
prestaties van de Russell Finex-machine. Na de proefopstelling 
ter plaatse realiseerden we ons dat de machine van 30 inch ons 
zou helpen om de gewenste doorvoersnelheid te behalen en 
de kwaliteit van onze sucrosepoeders te verbeteren.”
 
In de afvoeruitlaat werd ook een magnetische separator 
geplaatst om de ijzeren contaminatie van het product te 
verwijderen, en een demper, ook wel een richtklep genoemd, 
om ervoor te zorgen dat het gezeefde materiaal snel uit de 
afvoerslang wordt verwijderd. Bovendien werd een plaat 
met poort toegevoegd aan het zeefdek om het materiaal 
gedurende de optimale tijd op het zeefraam te laten, waardoor 
zeefefficiëntie wordt verbeterd en verlies van goed product 
wordt beperkt.

Conclusie van Lodha: “De Finex Ultima-machine overtrof onze 
verwachtingen. We behalen nu de gewenste doorvoersnelheid 
met een hogere productkwaliteit. De machine is 
gebruikersvriendelijk en snel en gemakkelijk te demonteren en 
reinigen.” 

Russell Finex is opgericht in 1934 en heeft sindsdien trilzeven, 
trilzifters, ultrasone ontstoppingssystemen en zelfreinigende 
filters geleverd aan fabrikanten over de wereld van verschillende 
industrieën. Dit assortiment van separatie-oplossingen verbetert 
de productkwaliteit, verhoogt de productiviteit, beschermt de 
gezondheid van de bediener en zorgt ervoor dat vloeistoffen 
en poeder niet gecontamineerd worden.
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