
Clipper Teas, opgericht in 1984, is één van de snelst groeiende 
merken voor warme dranken in het Verenigd Koninkrijk en biedt 
een waardegroei van 24% op jaarbasis.

Als toonaangevende fabrikant van groene, witte en zwarte 
thee was Clipper het eerste Fair Trade-theebedrijf in het 
Verenigd Koninkrijk en het eerste dat groene thee op de markt 
introduceerde.

Clipper houdt zich aan zijn ethos ‘Natural, Fair & Delicious’ en 
zet dat op al zijn verpakkingen en in al zijn advertenties. Het 
betekent dat Clipper alleen de zuiverste ingrediënten gebruikt 
om thee van de hoogste kwaliteit te leveren, en dat alle Clipper-
producten ethisch verantwoord zijn.

Thee is een van de meest geconsumeerde dranken ter wereld. 
Als erkenning van de omvang van de kans is Clipper consequent 
innovatief bezig, en heeft het nu één van de breedste 
assortimenten thee met meer dan 200 SKU’s, van Sleep Easy 
en Detox Infusions tot Earl Gray en Assam Specialty-melanges, 
en het Everyday kopje thee. Gemiddeld produceert Clipper Teas 
7000-8000 kg thee per dag. De behandeling en blending zijn 
cruciaal voor de productie van hoogwaardige thee, en Clipper is 
dan ook continu op zoek naar manieren om de productkwaliteit 
te verbeteren.

Clipper gebruikte aanvankelijk één laadsysteem, om zakken 
grondstof met een gewicht van 75 kilo op een lift te zetten. 
De thee werd vervolgens verwerkt door een schudzeef om 
verontreiniging te verwijderen, en vervolgens in naar twee 
kegelmengers gevoerd.

Het gebruik van één laadsysteem bleek problematisch, 
omdat de productie werd stopgezet als het systeem moest 
worden schoongemaakt of onderhouden, waardoor de 
bedrijfscontinuïteit werd aangetast. Bovendien was de schudzeef 
moeilijk te demonteren en schoon te maken. Er waren drie 
mensen voor nodig, wat resulteerde in productiestilstand en 
hoge arbeidskosten. Bovendien kon het zeefraam niet visueel 
worden geïnspecteerd zonder helemaal te worden ontmanteld.

Steve Norris, engineering- en onderhoudsmanager. “Het werd 
duidelijk dat het proces moest worden herzien, niet alleen om de 
bedrijfscontinuïteit te handhaven, maar ook om het zeefproces 
te verbeteren.”

Met die gedachte besloot het bedrijf te zoeken naar een nieuw 
laad- en zeefsysteem waarbij de belangrijkste zoekcriteria 
waren: gemak van wisselen van zeeframen en de mogelijkheid 
om de thee visueel te controleren tijdens het zeven.

Er is daarnaast gezocht naar een systeem dat twee simultane 
productielijnen mogelijk maakte om ervoor te zorgen dat de 
productie tijdens onderhoud niet zou worden verstoord. Zo 
kon Clipper tijdens drukke periodes uitbreiden en de capaciteit 
vergroten.

Snel wisselen van schermen

Maakt continue productie mogelijk

Maakt visuele inspectie van de thee tijdens het 
zeven op verontreiniging mogelijk

Clipper Teas bereikt continuïteit van de productie en 
doelstellingen voor kwaliteitscontrole met nieuwe 
zeefsystemen
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Russell Finex levert aan Clipper Teas twee Compact 3in1 Sieves™ om de zeefcapaciteit te 
vergroten en ervoor te zorgen dat de bedrijfscontinuïteit in stand blijft

Foto 1. Een van de Compact 3in1 Sieves™ geïnstalleerd  
bij Clipper Teas
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Steve had al eerder met Russell Finex samengewerkt, en 
benaderde het bedrijf ook nu voor een oplossing. Hoewel 
aanvankelijk werd gezocht naar een in-line zeef, werd na tests 
met vier verschillende soorten thee vastgesteld dat de Russell 
Compact 3in1 Sieve™ de meest geschikte zou zijn, omdat 
deze voldeed aan de vereisten van zowel laden als zeven van 
Clipper.

Twee grote zeven met een diameter van 900 mm werden 
in het productieproces opgenomen vanwege de grootte van 
de zakken die erin worden gestort. De Russell Compact 3in1 
Sieve™ is ontworpen voor het controleren van ingrediënten 
door het legen van zakken op een laag fysiek niveau. Hij is 
eenvoudig te monteren en te demonteren en maakt het 
mogelijk de zeeframen snel en efficiënt te vervangen.

Steve: “De twee Compact 3in1-zeven hebben de zeefcapaciteit 
verdubbeld, wat meer flexibiliteit en beter zeven betekent en 
tot minder afval- en arbeidskosten leidt.”

Met de nieuwe machines heeft Clipper Teas de kwaliteitscontrole 
verder kunnen verbeteren, zodat elk doosje thee dat het magazijn 
verlaat gegarandeerd van de hoogste kwaliteit is.

Steve: “Clipper Teas is toegewijd aan innovatie en biedt klanten 
producten van de hoogste kwaliteit, terwijl het bedrijf blijft 
groeien.”

Russell Finex heeft reeds 85 jaar ervaring met het maken en 
leveren van separators, zeven en filters om de productiviteit 
te verhogen en de productkwaliteit te waarborgen. Het bedrijf 
bedient een verscheidenheid aan industrieën in meer dan 
100 landen, met toepassingen zoals kleefstoffen, keramiek, 
chemicaliën, kleuren, email, explosieven, voedsel, inkten, latex, 
metaalpoeders, verf, papiercoatings, farmaceutische producten, 
plastisols, poedercoating en afvaloliën.

Foto 2. Twee Compact 3in1 Sieves™ geïnstalleerd in twee identieke 
productielijnen

Foto 3. De laadbak voor zakken van de Compact 3in1 Sieve™ 
gebruikt voor zakken thee van 75 kilo
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