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Mt. Olive Pickle Company is de grootste particuliere Amerikaanse 
augurkenfabriek in de Verenigde Staten. In een sector die een 
enorme consolidatieslag heeft ondergaan, begrijpt het bedrijf dat 
het efficiënter dan ooit moet werken en dat het producten moet 
leveren van de hoogste kwaliteit aan consumenten. Mt. Olive 
verpakt jaarlijks meer dan 90 miljoen potten augurken, garnering en 
paprika’s voor distributie naar meer dan 45 staten en moet ervoor 
zorgen dat de verwerking voldoet aan de strengste normen. Een 
belangrijk productieproces is het spoelen van vers product met een 
pekeloplossing in een zoutbad.

Om te voorkomen dat de sproeimondstukken verstopt raken 
met resten product die tijdens het spoelen overblijven, moet de 
pekelwasoplossing vóór elk hergebruik worden gefilterd. Mt. Olive 
ervoer echter dat de filterzakken die hiervoor werden gebruikt 
verschillende nadelen met zich meebrachten.

Steve Whitman, Production Manager voor Mt. Olive: “Afhankelijk 
van het product moesten filterzakken op een productielijn elk uur 
worden vervangen. Gedurende die tijd stond de productie ongeveer 
vijf minuten stil.”

Bovendien varieerde de filterefficiëntie afhankelijk van hoe vol 
de zakken waren, wat leidde tot verstopping van de sproeikop 
en het opnieuw stilzetten van de productie. Om te bepalen 
wanneer filterzakken moeten worden vervangen, moesten de 
werknemers de drukmeters regelmatig controleren. Whitman: “Als 
de uitlaatdrukmeter een daling liet zien en de inlaatdrukmeter een 
stijging, wisten de werknemers dat ze de zak moesten vervangen.” 
Het reinigen van de zeven en het handmatig vervangen van de 
filterzakken was een natte en rommelige klus, terwijl de aankoop, 
opslag en verwijdering van de zakken extra productiekosten met 
zich meebracht.

Op aanbeveling van zijn zoutbadleverancier en na eigen 
vooronderzoek is Mt. Olive overgegaan op het ultramoderne Self-
Cleaning Russell Eco Filter®-systeem van Russell Finex.

De Self-Cleaning Russell Eco Filter® wordt vervaardigd in de fabriek 
van Russell Finex en is een zelfreinigend systeem dat rechtstreeks 
in de leiding wordt geïntegreerd. De noodzaak om filterzakken 
of filtermanden te vervangen is volledig verdwenen. Met behulp 
van de unieke spiraalwisser wordt het filterelement continu 
schoongehouden, wat een optimale filterefficiëntie garandeert. 

Door het zelfreinigende ontwerp verloopt het reinigen van het filter 
tussen batches snel en eenvoudig, met minimale verstoring tijdens 
productiewisselingen.

Whitman: “We hoeven de productie nu niet langer stil te leggen 
en op filterzakken te letten. Omdat alle overmaatse deeltjes uit de 
pekeloplossing wordt verwijderd, blokkeren onze spuitkoppen niet 
en hebben we een consistente pekelstroom in het systeem.”

Mt. Olive gebruikt nu een aantal Russell Eco Filters in de productie. 
Zij hebben een unieke Q-Tap-klep waarmee monsters van vers 
gefilterd materiaal kunnen worden genomen, zodat de kwaliteit 
kan worden gemonitord zonder de productie te onderbreken. De 
filters zijn voorzien van het Russell Filter Management System™, 

Russell Finex Pvt. Ltd.
New Delhi, India
Tel: +91 (11) 43589870
Fax: +91 (11) 43589800
E-mail: sales@russellfinex.com

Russell Finex Inc.
Pineville, N.C. USA.
Tel: +1 704 588 9808
Fax: +1 704 588 0738
E-mail: sales@russellfinexinc.com

Russell Finex N.V.
Mechelen, Belgium.
Tel: +32 (0) 15 27 59 19
Fax: +32 (0) 15 21 93 35
E-mail: info@russellfinex.be

Russell Finex Ltd.
Feltham, England.
Tel: +44 (0) 20 8818 2000
Fax: +44 (0) 20 8818 2060
E-mail: sales@russellfinex.com

Eenvoudige staalname van materialen zonder  
productieonderbreking

Maximale efficiëntie en minimale betrokkenheid van 
de operator met het filtermanagementsysteem van 
Russell

Verhoogde productiviteit en lagere arbeidskosten met 
een simpel zelfreinigend ontwerp

Mt. Olive Pickle Company is een trots en onafhankelijk bedrijf in een sterk geconsolideerde 
sector. Het bedrijf maximaliseert de productiviteit en minimaliseert de arbeid met een 
nieuw zelfreinigend filtersysteem dat productieonderbreking elimineert met behulp van 
automatische filterreiniging en anti-blokkering.

Productief en concurrerend blijven in de 
voedingsindustrie

https://www.russellfinex.com/nl/scheidingsapparatuur/zelfreinigend-filter/
https://www.russellfinex.com/nl/scheidingsapparatuur/zelfreinigend-filter/
https://www.russellfinex.com/nl/scheidingsapparatuur/zelfreinigend-filter/industriele-filter/
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een technologie die automatisch een afvoerklep voor een teveel 
aan product opent bij een gespecificeerd drukverschil of tijdsinterval. 
Het systeem zorgt ervoor dat de  filter efficiënt kan worden bediend 
zonder tussenkomst van de operator.
Whitman: “De productie is gestroomlijnd omdat het systeem 
zichzelf automatisch opruimt en schoonmaakt, en het is niet nodig 
om filterzakken te monitoren, te verwisselen of weg te gooien.”

Omdat het proces volledig is ingesloten, komen verontreinigende 
stoffen van buitenaf niet bij het product en worden operators 
beschermd tegen dampen en morsen. De gebruiker kan een 
substantiële verbetering in productzuiverheid verwachten, 
eliminatie van afval en hogere doorvoer.

Whitman: “Met meer uptime en lagere arbeidskosten helpen de Eco 
Filters ons productief en concurrerend te blijven, en te groeien in 
nieuwe markten. Ze maken deel uit van ons team.”

Russell Finex produceert en levert al 85 jaar filters, screeners en 
separators om productkwaliteit en productiviteit te verbeteren, de 
gezondheid van werknemers te waarborgen en ervoor te zorgen 
dat poeders en vloeistoffen vrij van verontreiniging zijn. Russell 
Finex wordt wereldwijd op uiteenlopende manieren ingezet met 
toepassingen in voedsel, farmaceutica, chemicaliën, kleefstoffen, 
plastisols, verf, coatings, metaalpoeders en keramiek.

https://www.russellfinex.com/nl/industrieen/

