
De onderneming Indústria Brasileira de Cacau (IBC), opgericht 
in 2005, is de belangrijkste cacaoleverancier aan bedrijven in 
de voedings- en cosmeticasector die dit product als grondstof 
gebruiken. IBC is gevestigd in de Braziliaanse stad Rio das 
Pedreas en ongeveer 70 % van de verkoop is aan bedrijven 
in Brazilië en 30 % aan klanten in het buitenland. Het bedrijf 
is gerenommeerd voor zijn expertise in de verwerking van 
voeding, kwaliteitsgarantie en aangepaste producten. Deze 
expertise wordt getoond aan de hand van onder andere de 
USDA Organic-, Rainforest Alliance- en Kosher-certificaten. 

Een van de klanten van IBC raadde Russell Finex aan als een 
globale leider in de scheidingstechnologie. Een belangrijke 
functie van de nieuwe productielijn van IBC was het zeven 
van ruwe cacaopoeder – een product dat normaal gesproken 
moeilijk te zeven is met standaard zeefmachines. Vanwege 
de focus van IBC op kwaliteitscontrole, duurzaamheid en 
productiviteit, en omdat cacaopoeder moeilijk te zeven is met 
een standaard machine, beval Russell Finex de Russell Compact 
Sieve® aan: een zeer veelzijdige en eenvoudig te reinigen zeef 
die ideaal is voor het controlezeven van voedingspoeders, 
zoals cacaopoeder.
  
Zeefproces en -oplossing

IBC is gevestigd in een industriepark van ongeveer 12.000 
vierkante meter met de allernieuwste apparatuur die in staat 
is ongeveer 20.000 ton cacaopoeder per jaar te verwerken. 
Omdat IBC bezig was met de implementatie van een geheel 
nieuwe productielijn, wilde het bedrijf zeker zijn van kwaliteit 
voordat zij de beste zeefoplossing kozen voor deze toepassing. 

Om IBC ervan te verzekeren dat de kwaliteit van hun 
product behouden blijft, werd de cacaopoeder gezeefd 
op de testfaciliteit van IBC in Brazilië. Hierdoor kon IBC de 
capaciteiten van de Russell Compact Sieve® zelf bekijken. De 
resultaten van deze test overtroffen de verwachtingen omdat 
de machine in staat was om 1300 kg cacaopoeder in een uur 
te verwerken met een zeefgaas van 2 mm – een snelheid die 
ver boven die van zeefmachines in andere productielijnen ligt. 
Na het vergelijken van Russell Finex met machines van andere 
fabrikanten, kwam de Russell Compact Sieve® als de meest 
efficiënte oplossing in termen van productiviteit uit de bus.

Braziliaanse leverancier van cacao Indústria Brasileira de Cacau verhoogt zijn zeefcapaciteiten met 
de installatie van de Russell Compact Sieve® in zijn gloednieuwe productielijn

Afbeelding 1. De Russell Compact Sieve® wordt gebruikt om 
verontreiniging te verwijderen uit het cacaoproduct in de IBC-fabriek

Installatie van Russell Compact Sieve® verhoogt 
doorvoersnelheid bij het zeven van cacaopoeder  
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Past in kleinere ruimtes - ofwel in bestaande 
installaties of in ruimtes met beperkte stahoogte  

Elimineert bovenmaatse deeltjes - verbetert puurheid 
van het product en beschermt de kwaliteit 

Verhoogt de productiviteit - bereikt hogere 
productdoorvoersnelheid per machineoppervlak met 
zeefgaas
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De eigenaar van IBC, Mauricio Pinho, vertelt: “Wij waren zeer 
tevreden met de hoge capaciteit en de snelheid waarmee 
de Russell Compact Sieve® de cacaopoeder verwerkte. Deze 
machine is ideaal voor het garanderen en beschermen van 
onze productkwaliteit.” 

 

Gegarandeerde kwaliteitscontrole 

De Russell Compact Sieve® is ideaal voor het controlezeven 
van poeders met een hoge doorvoer, past perfect in de 
productielijnen en biedt een aanzienlijke zeefcapaciteit. 
Daarnaast is het eenvoudig de Russell Compact Sieve® uit 
elkaar te halen en schoon te maken, waardoor de stoptijd 
wordt verminderd. Bovendien wordt de veiligheid van 
de operator verbeterd en is het de perfecte oplossing 
voor betrouwbare kwaliteitscontrole in de gloednieuwe 
productielijn van IBC. 

Pinho voegt toe: “Het compacte ontwerp van deze machine 
betekende dat het de ideale oplossing is en perfect past in 
onze productielijn, en hij is ook stiller, wat geweldig is voor 
onze bedieners.” 

Russell Finex heeft meer dan 85 jaar ervaring en biedt 
een assortiment zeefmachines en separatoren aan in 
verschillende industrieën, waaronder de voedingsindustrie, 
de farmaceutische sector en recycling. Russell Finex heeft 
een uitgebreid aanbod aan oplossingen voor hun klanten, 
aangepast aan hun behoeften, en zorgt ervoor dat aan hun 
unieke vereisten wordt voldaan.
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Afbeelding 2. Een voorbeeld van ruw cacaopoeder, dat gezeefd is 
met behulp van de Russell Compact Sieve® om verontreiniging te 
verwijderen
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