
De Beaulieu International Group (B.I.G) vond zijn oorsprong in 
1959 in Wielsbeke, België, waar Roger De Clerck zijn eerste 
stoffenproductiebedrijf oprichtte. Vanwege de snelle expansie 
en de groeiende diversiteit van de producten breidde B.I.G 
zijn assortiment uit met ruwe grondstoffen, zachte vloeren, 
harde vloeren en stoffen. Met 30 vestigingen in 8 landen werd 
B.I.G de grootste Europese fabrikant van vloerbedekkingen en 
stoffen met innovatieve ontwerpen, een breed assortiment 
en een constant streven naar kwaliteit.

Cushion Vinyl, beter bekend onder de merknaam Beauflor, 
is een relatief nieuw en snelgroeiend product in de sector 
harde vloeren. Het product heeft een aantal goede 
eigenschappen, zoals eenvoudig onderhoud, geluidsabsorptie 
en beschikbaarheid in veel kleuren. Het productieproces 
van Cushion Vinyl bestaat uit het coaten van lagen op een 
glasvezelfilm. Eerst worden er twee lagen pvc-pasta op een 
film van glasvezel aangebracht. Vervolgens worden het 
ontwerp en een slijtvaste laag aangebracht. Ten derde wordt 
een extra laag pvc aangebracht op de achterkant van de 
glasvezelfilm. Tot slot wordt een patroon in het vinyl gedrukt 
en wordt een vernislaag aangebracht.

Voordat de pasta op de glasvezelfilm wordt aangebracht, 
worden filters met statische manden gebruikt om 
verontreiniging groter dan 0,05 mm uit te filteren. Omdat de 
film erg breekbaar is, kan verontreiniging groter dan 0,05 mm 
de film beschadigen. De statische mandfilters laten echter 
toch nog verontreiniging door, waardoor de productielijn 
soms stokt, omdat de filters moeten worden gereinigd.

Dieter Van Overbeke, productmanager: “De statische 
mandfilters raakten gemakkelijk beschadigd en moesten 
acht keer per dag worden schoongemaakt, wat leidde tot 
productieonderbrekingen en omzetverlies.”

Na al eerder contact te hebben gehad met Russell Finex, 
benaderde B.I.G. het bedrijf ook nu voor een nieuw 
filtersysteem. Russell Finex bood aan om de Self-Cleaning 
Russell Eco Filter® op locatie te testen in de productiefaciliteit 
van Cushion Vinyl. Na succesvolle tests besloot B.I.G de oude 
filters te vervangen door vier nieuwe Self-Cleaning Russell 
Eco-filters®.

Dieter Van Overbeke: “De Russell-filters nemen minder 
dan de helft van de ruimte in beslag dan de oude filters, 
en hebben toch een grotere capaciteit van 1500 kg/uur. 
Bovendien raken de filters niet snel beschadigd en kunnen 
ze worden hergebruikt.” Als gevolg van de nieuwe filters 
ondervond het bedrijf een verminderde productiestilstand en 
een aanzienlijke vermindering van productverspilling. Met het 
unieke zelfreinigende ontwerp vereist de Russell Eco Filter® 
geen onderbrekingen om filterelementen te vervangen. Het 
bedrijf kan twee keer per week een visuele inspectie van de 

Lagere kosten omdat filters her te gebruiken zijn

Neemt minder ruimte in beslag zonder aan 
capaciteit in te boeten

Eenvoudig en schoon ontwerp elimineert 
onderbrekingen om filterelementen te vervangen

Beaulieu International Group verhoogt de 
productiviteit met de installatie van Self-Cleaning 
Russell Eco Filters®
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Statische mandfilters worden vervangen door de unieke Self-Cleaning Russell Eco Filters®, 
waardoor de doorvoer toeneemt en er minder downtime is

Foto 1. Een van de vier Self-Cleaning Russell Eco Filters® 
geïnstalleerd in de productielijn van Cushion Vinyl
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machine uitvoeren, zonder wekelijkse reiniging. “Het Russell 
Eco-filter is een echte no-brainer. Hij is robuuster en slijt 
minder snel dan andere filters”, aldus Dieter.

“We waren zo onder de indruk van de verbetering van 
de productiesnelheid en -kwaliteit na de installatie van 
de nieuwe filters, dat we Russell Finex bij één van onze 
leveranciers hebben aanbevolen.”

Al 85 jaar produceert en levert Russell Finex filters, zeven 
en separators om de productkwaliteit te verbeteren, de 
productiviteit te verhogen, de gezondheid van werknemers 
te waarborgen en ervoor te zorgen dat vloeistoffen en 
poeders vrij zijn van verontreiniging. Russell Finex bedient 
een verscheidenheid aan industrieën met toepassingen in 
voedsel, farmaceutische producten, chemicaliën, kleefstoffen, 
plastisols, verf, coatings, metaalpoeders en keramiek.
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