
New Balance Athletics, Inc. werd opgericht in 1906 en is 
een van de grootste fabrikanten van atletiekschoenen ter 
wereld. Het bedrijf gebruikt innovatieve technologieën om 
kwaliteitsproducten te maken voor professionele en atleten 
en recreatieve sport. Een van de meest recente innovaties van 
New Balance is een nieuwe productiefaciliteit voor additieven, 
en ‘s werelds eerste 3D-geprinte schoen. De Zante Generate 
is de eerste loopschoen ter wereld met een 3D-geprinte 
middenzool. Deze revolutionaire schoen wordt gemaakt met 
behulp van Duraform® TPU Elastomer en een laser sinterproces 
dat het poeder tot vaste stof maakt met behulp van een laser.

De productiefaciliteit voor additieven verwerkt diverse 
speciaal samengestelde polymeren zoals thermoplastic 
polyurethaan en nylon, en vormt een laboratorium voor 
productontwikkeling en onderzoek. Het lab van New Balance 
begon met de verwerking van kleine hoeveelheden in 
batches. Voor de schaalvergroting en commercialisering 
kwam New Balance uit bij Russell Finex, marktleider in fijne 
scheidingstechnologie. Russell Finex levert een efficiënte 
oplossing voor verhoogde doorvoer en doorstroom van poeder.

Na consultatie en een producttest in de speciale testomgeving 
van Russell Finex’s heeft New Balance een Russell Compact 
Sieve® en een Vibrasonic® ontstoppingssysteem aangeschaft. 
Deze combinatie levert niet alleen een grotere doorvoer 
op, maar garandeert ook de zuiverheid van het verwerkte 
poeder. De Russell Compact Sieve® is een veelzijdige high 
capacity industriële screener met half de afmetingen van een 
conventionele zeef. Deze revolutionaire zeef wordt uitgevoerd 
met een rubberen ophanging voor een laag geluidsniveau 
van maar 70dBA. Het apparaat kan zeer snel en zonder 
gereedschap worden gedemonteerd en schoongemaakt, 
waardoor de gebruiker eenvoudig bij de zeefschermen kan.

Volgens Daniel Dempsey Senior Additive Manufacturing 
Engineer bij New Balance is het zeefsysteem een 
waardevolle aanvulling op de lab-apparatuur, omdat er 
niet langer sprake is van ophoping van materiaal, waardoor 

een probleemloze overschakeling tussen materialen 
met verschillende deeltjesgroottes mogelijk is. Met 
behulp van Russell Finex’s gepatenteerde innovatieve 
Vibrasonic® anti-verstoppingssysteem kunnen fijne 
poeders eenvoudig en snel worden verwerkt. Het systeem 
garandeert dat alle apparatuur op optimale snelheid 
kan worden benut. Doorvoersnelheid blijft op peil, de 
levensduur van de zeefschermen wordt vergroot en het 
verlies van goed product wordt tot een minimum beperkt. 

Compact ontwerp dat gemakkelijk in bestaande 
installaties is in te passen

Geen verstoppingen door het Russell Vibrasonic 
anti-verstoppingssysteem

Hogere productiviteit onder zeer precieze verwerking van 
verschillende afmetingen deeltjes

Russell Compact Sieve® in combinatie met innovatieve ultrasonische technologie verhoogt door-
voer en versnelt innovatie bij New Balance

Foto 1. De Russell Compact Sieve® bij New Balance

Russell Compact Sieve brengt enorme efficiëntieverhoging 
bij New Balance productiefaciliteit voor additieven
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Dempsey: “Om 20 kg materiaal te zeven met 
standaardmateriaal kost ongeveer acht uur. 
Met de Russell Finex zeef en het Vibrasonic 
systeem doe ik hetzelfde in 10 minuten.”

Russell Compact Sieve® met Vibrasonic® anti-verstoppings-
systeem is nu integraal onderdeel van het New Balance 3D 
additievenproductielab en wordt iedere dag gebruikt. Het 
is voor New Balance van belang dat er lucht in de poed-
ers wordt geblazen voordat het materiaal in de laser sin-
termachine terechtkomt. Door lucht in te blazen wordt de 
beweeglijkheid van het materiaal vergroot, en kunnen de 
printprocessen continu doorgaan.

Het zeefsysteem bespaart het labpersoneel veel tijd door-
dat het poeder sneller wordt gescreend dan met reguliere 
zeven die de hele dag moeten worden bediend. Door de 
toevoeging van het Russell Finex screeningsysteem voor 
het produceren van additieven kan New Balance experi-
menteren met poeder, en batches veel sneller afwerken. 
Dempsey: “Ik heb met dit apparaat nog niets zelf hoeven 
doen, behalve zo nu en dan schoonmaken. Het werkt fan-
tastisch!”

Volgens Dempsey zijn de voordelen van de Russell Com-
pact Sieve® met ultrasonische technologie evident: “Met 
dit systeem zijn wij in staat de gehele zeefprocedure te 
versnellen, en we zijn beter in staat nieuwe aanpassin-
gen aan systemen te doen binnen het bedrijf doordat we 
prototypes direct kunnen maken, en niet hoeven spuit-
gieten voordat een product wordt gecommercialiseerd. 
Met een kortere time to market en hoge productkwalit-
eit zijn minder iteraties nodig voordat een product klaar is 
voor productie.” De hoge capaciteit van de Russell Com-
pact Sieve® en het Vibrasonic® anti-verstoppingssysteem 
zijn van groot belang gebleken voor het onderzoek van 
New Balance in de productiefaciliteit voor additieven.

Russell Finex levert al meer dan 80 jaar kwalitatief 
goede zeefoplossingen aan verschillende sectoren; 
voedsel, farmacie, keramiek, chemicaliën, metaalpoeder 
en waterzuivering. Russell Finex is wereldleider in 
filtratiesystemen en zeven, en maakt innovatieve appa-
ratuur voor optimale veiligheid en minimale downtime die 
voldoet aan strikte eisen op het gebied van hygiëne, en 
een eindproduct aflevert van hoge kwaliteit, vrij van veron-
treiniging.

Om meer te  weten te komen van het brede gamma aan in-
novatieve fijnmazige separatieoplossingen van Russell Finex 
kan u terecht op onze website; www.russellfinex.com/nl 
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Foto 2. 3D-printpoeder wordt in de Russell Compact Sieve® geladen

Foto 3. De New Balance Zante Generate schoen met 3D-geprinte zool
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