
Door de almaar groeiende vraag van consumenten naar meer 
voedselveiligheidsgaranties, investeert Ferrara Pan Candy in 
de Russell Blow Thru Sieve™ om het controlesysteem voor de 
voedselveiligheid verder te verbeteren door het elimineren 
van verontreiniging van ingrediënten die op hun locatie 
worden geleverd.

Ferrara Pan Candy werd in 1908 opgericht door alvatore 
Ferrara en is gevestigd in Chicago Illinois. Het bedrijf 
begon oorspronkelijk als een kleinhandel in patisserie- en 
banketbakkerswaren. Na de vorming van een partnerschap 
in 1919, breidde het bedrijf zich uit door de productie van 
een groot assortiment aan populaire snoepwaren, waaronder 
Original Boston Baked Beans, Lemonhead, Red Hots, Jaw 
Busters en Atomic Fire Ballls. 

Ferrara Pan Candy produceert ongeveer 340.000 kg 
snoepgoed per dag en om dit productieniveau te handhaven, 
wordt wekelijks meer dan 453.000 kg suiker via het spoor 
aan de fabriek geleverd. De suiker wordt vervolgens via 
een emmertransportband van de treinwagon naar een silo 
overgebracht.

Hoewel suiker wordt geraffineerd wanneer deze wordt 
geproduceerd, moet Ferrara ervoor zorgen dat er geen 
melasse, mineralen, andere niet-suiker verontreinigingen of 
vreemde voorwerpen in het product terechtkomen tijdens 
het vul- en transportproces per trein. Om de kwaliteit van 
hun verwerkte suiker te verbeteren, heeft Ferrara daarom 
besloten te investeren in een controle systeem, dat elke 
verontreiniging van de suiker zou verwijderen nadat het door 
de silo is gegaan en voordat het op elke productlijn wordt 
gebruikt. “We waren ons bewust van de behoefte aan een 
feilloze veiligheidsoplossing om de kwaliteitsnormen te 
handhaven”, legt onderhoudstechnicus Alfonso Rubio uit.

Na een zoektocht op het internet nam Ferrara Pan 
Candy contact op met Russell Finex voor de levering van 
een controle systeem. Na overleg met de plaatselijke 
verkoopvertegenwoordiger van Russell Finex werd besloten 
dat de Russell Blow Thru Sieve™ de meest geschikte machine 
voor de toepassing zou zijn. Russell Finex raadde deze 

machine aan, omdat deze precies zou passen in de kleine, 
beschikbare ruimte om de grote suikerhoeveelheden te 
controleren. Bovendien kan met het zeefcontrolesysteem en 
het transport in één enkele bewerking de productkwaliteit 
worden verbeterd, zonder dat dit ten koste gaat van de 
productiviteit.

Om er zeker van te zijn dat dit de geschikte machine 
voor de klant was, werd het product getest op een test 
machine. “We waren bijzonder tevreden over de keuze 
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Russell Finex levert Ferrara Pan Candy een op maat gemaakte Blow Thru Sieve™, die voorzien 
is van de EasyClean Magnetic Separator™ om ervoor te zorgen dat er geen ijzerhoudende 
verontreiniging in het eindproduct terechtkomt

Afbeelding 1. Het Blow Thru Sieve-screenen van suiker nadat het door 
een silo is gegaan
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van de machine, met name omdat de productie niet zou 
worden vertraagd tijdens het controleren van de suiker en 
het doorgaan naar de volgende procesfase”, zegt Rubio.

Om de machine beter te kunnen afstemmen op de 
installatie, werd de machine op maat gemaakt. Ten eerste 
moest de inlaat van de machine op een andere plaats 
worden aangebracht om in de bestaande proceslijn te 
passen. Ten tweede moest de apparatuur worden aangepast 
om een Easy-Clean Magnetic Separator™ in de machine te 
kunnen installeren. De magneet verwijdert ijzerhoudende 
verontreiniging die klein genoeg is om door de gaaszeef te 
gaan, door het metaal op de staven op te vangen terwijl 
de suiker door de gaaszeef wordt geblazen. “Russell Finex 
was meer dan blij om de machine aan te passen aan onze 
unieke vereisten”, vervolgt Rubio.

“Wij zijn ontzettend tevreden met onze aankoop. Russell 
Finex’ toewijding aan het leveren van kwaliteitstesten en 
maatwerk, maakt hen de voor de hand liggende keuze voor 
het leveren van een snelle, hoogwaardige oplossing”, aldus 
Rubio. 

Fabrieksmanager John Conversa concludeert: “Bij Ferrara Pan 
Candies zijn we trots op de kwaliteit van onze producten en 
zorgen we ervoor dat onze klanten krijgen wat ze verwachten 
en waarvan ze kunnen genieten. De Russell Finex Blow Thru 
Sieve helpt ons om deze hoge kwaliteit te bereiken”. 

Al meer dan 85 jaar vervaardigt en levert Russell Finex 
separators, zeven en filters ter verbetering van de 
productiviteit en productkwaliteit. Het bedrijf is werkzaam in 
een grote verscheidenheid aan sectors in meer dan 100 landen 
met toepassingen als lijmmiddelen, keramiek, chemische 
stoffen, kleuren, glazuren, explosieven, voedsel, inkten, 
latex, metaalpoeders, verf, papier coatings, farmaceutica, 
plastisols, poedercoating en afgewerkte olie.

Afbeelding 2. Magneetscheider gemonteerd op de Blow Thru Sieve™
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