
Vista Processed Foods Pvt. Ltd., ook bekend als Vista 
Foods, maakt deel uit van de OSI Group, een globale 
leverancier van aangepaste oplossingen voor bewerkte 
levensmiddelen aan de meest vooraanstaande merken in 
de voedingsservice- en levensmiddelendetailhandel over de 
hele wereld.

Vista Foods werd opgericht in India in 1996 en is een van 
de grootste levensmiddelenbedrijven voor ingevroren en 
gekoelde bewerkte levensmiddelen in het land met 7 
faciliteiten en meer dan 20 werknemers die zich richten op 
de ontwikkeling van bewerkte levensmiddelen in India. De 
onderneming volgt strikte stappen voor voedingsveiligheid, 
zoals HACCP-programma’s en de FSSC 22000-norm 
certificaten, om ervoor te zorgen dat elk vervaardigd 
levensmiddelenproduct van consistente kwaliteit en 
ongeëvenaarde voedingsveiligheid is.

Om te voldoen aan de verwachte hoge kwaliteitsnormen 
heeft Vista Foods geïnvesteerd in een geavanceerde 
verwerkings- en zeefuitrusting in hun geautomatiseerde 
productielijnen. Het bedrijf heeft de benodigde stappen 
ondernomen om te voldoen aan de productievraag, niet 
alleen wat betreft capaciteitsniveaus, maar ook voor de 
productkwaliteit, hygiëne en gezondheid en veiligheid van 
de operators. Russell Finex heeft vooral samengewerkt met 
de site van Vista Foods in Punjab, het noorden van India.

Een zeefoplossing voor problemen met het zeven van 
ingrediënten

Tijdens het zeven van moeilijke ingrediënten als 
paneermeel, beslag en kruiden ondervond Vita Foods 
problemen met hun vorige machine, omdat deze niet de 
vereiste doorvoer of kwaliteit behaalde. Om dit op te lossen 
zocht Vista Foods een controlezeef en nam contact op met 
Russell Finex voor advies. Na een bezoek van een ervaren 
verkoopvertegenwoordiger van Russell Finex ter plaatse 
werd besloten dat de Russell Compact Sieve® voldoet 
aan de vereisten en aanzienlijk voordeel oplevert voor de 
verschillende toepassingen van voedingsverwerking.

De Russell Compact Sieve® is een innovatieve 
zeefoplossing met hoge capaciteit die in staat is om 
verschillende levensmiddelenpoeders en vloeistoffen 
te zeven en nauwkeurig kan worden ingepast in 
productielijnen. 

Vermindert uitvaltijd - eenvoudig te reinigen ontwerp 
zorgt ervoor dat productverontreiniging en uitvaltijd tot 

Verbetert de veiligheid van de operator - stofdicht 
ontwerp dat het risico op het inademen van gevaarlijke 
dampen vermindert 

Compact ontwerp - past netjes in ruimtes met 
beperkte hoofdruimte

Vista Processed Foods Pvt. Ltd. verbetert hun faciliteit voor levensmiddelenverwerking met een 
Russell Finex Compact Sieve®

Afbeelding 1. De Russell Compact Sieve® - een veelzijdige 
zeefmachine 
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De machine zorgt voor een verbeterde productkwaliteit 
en een vermindering van stilstandtijd van de productie, 
omdat de machine snel en gemakkelijk gedemonteerd kan 
worden voor reiniging. Deze controlezeef is erg populair in 
de voedingsindustrie, door de hoge insluitmogelijkheden 
en het hygiënisch zeven van poeders en vloeistoffen.

Vista Foods installeerde de Russell Compact Sieve®-
machine in de voorbereidingsfase van hun productielijn 
van levensmiddelenproducten. De controlezeef werkt 
met een zeefcapaciteit tot 800 kg/u en heeft een 100% 
consistent productkwaliteit in vergelijking met de vorige 
zeefmachines, die slechts een doorvoercapaciteit van 600 
kg/u haalden. Met de installatie van de Russell Compact 
Sieve® heeft Vista Foods een verhoging van 33% in de 
doorvoercapaciteit waargenomen, waardoor het algehele 
productieproces werd versneld. 

Dhr. Akhil Mishra, Officer voor Engineering products, 
verklaart: “We zijn zeer tevreden met de kwaliteit en 
prestaties van de Russell Compact Sieve-machine. We 
behalen nu de gewenste doorvoersnelheid met 
een hogere productkwaliteit. Ook de betrokkenheid 
van de operator is verminderd en onze processen 
werken nu zonder teveel aan handmatige handelingen, 
waardoor we tijd besparen en het productieproces wordt 
versneld. En we hebben een aanzienlijke vermindering 
van productafval opgemerkt.” Na deze installatie was 
Vista Foods extreem tevreden met hun machines en de 
ondersteuning die zij van Russell Finex ontvingen. 

Over Russell Finex 

Russell Finex is opgericht in 1934 en is een globale 
leider met meer dan 85 jaar ervaring in het ontwerpen 
en vervaardigen van hoogpresterende zeef- en 
filteroplossingen voor vele voedingsfabrikanten, zoals 
Nestlé, Mondelēz, Unilever, Danone en Kellogg’s, voor 
het verbeteren van productkwaliteit, productie en de 
bescherming van de gezondheid en veiligheid van 
de operators. Russell Finex levert aan verschillende 
industrieën over de hele wereld, zoals de voedings-, 
farmaceutische, metallurgie- chemische, verf- en 
coatingindustrie. Neem vandaag contact op met een 
ervaren verkoopvertegenwoordiger van Russell Finex voor 
meer informatie over hoe de ideale oplossing voor uw 
toepassing kan worden gevonden.
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