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Al meer dan 25 jaar is Euro-Rijn Interna-
tional (ERI) gespecialiseerd in het bre-
ken en zeven van ferro-legeringen, mi-
neralen en ertsen. Het bedrijf beschikt 
over een uitgebreid machinepark van 
crushers en screeners.

Met haar grote diversiteit aan crushers en 
screeners is Euro-Rijn International BV 
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Euro-Rijn: breken 
en zeven

Afb. 1 Euro-Rijn breekt 

harde ferro-legeringen 

en mineralen tot elke 

fractie
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De eindproducten worden desgewenst ver-
pakt in bigbags of drums, opgeslagen en 
getransporteerd. Klanten hebben daarmee 
voor het hele proces te doen met slechts 
één partner, met alle voordelen van dien.

Ferro-legeringen
De belangrijkste productgroepen zijn fer-
ro-legeringen, mineralen en ertsen. Fer-

(ERI) in Moerdijk in staat om een scala aan 
grondstoff en naar elke gewenste fractie te 
breken en zeven. Zelfs grondstoff en met 
brokstukken tot 600 mm kunnen worden 
verwerkt. Om te voorkomen dat grondstof-
fen elkaar contamineren zijn de crushers 
en screeners van het bedrijf verdeeld over 6 
separate breek- en zeefstraten, die elk zijn 
gericht op hun eigen categorie producten. 
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Variëteit aan ferro-legeringen
Euro-Rijn International (ERI) behandelt 
voor haar klanten een scala aan ferro-le-
geringen, waaronder:
•  High Carbon Ferro Chrome (HcFeCr) – 

een ferro-legering voor de productie van 
roestvaststaal

•  Medium Carbon Ferro Chrome (McFeCr)
•  Low Carbon Ferro Chrome (LcFeCr)
•  Ferro Silicon (FeSi) – wordt vooral toege-

past in de metallurgie
•  Silicon Metal (SiMetal) – voor de produc-

tie van staal, zonnecellen en microchips
•  High Carbon Ferro Manganese (HcFeMn) 

– voor de-oxidatie in de staalproductie
•  Silicon Manganese (SiMn) – voor de-oxi-

datie (sterker dan HcFeMn)
•  Ferro Titanium (FeTi) – voor de-oxidatie 

(sterker dan SiMn)

Variëteit aan machines
Euro-Rijn International (ERI) beschikt over 
diverse crushers (brekers): 
•  Sket-Crusher – voor SiMetal
•  GHH-Crusher – voor FeSi en HcFeCr
•  Krupp-2 Crusher – voor FeTi 
•  Krupp-3 Crusher – voor onder meer FeTi, 

FeMn, Hc-, Lc- en McFeCr
•  Krupp-4 Crusher (lange slag) – voor FeTi, 

FeMn, Hc-, Lc- en McFeCr
•  Krupp-5 Crusher (korte slag) – voor FeTi, 

FeMn, Hc-, Lc- en McFeCr
•  Krupp-5 Crusher (lange slag) – voor FeTi, 

FeMn, Hc-, Lc- en McFeCr
•  Walsen Crusher (0/2mm) – voor FeTi 
•  Walsen Crusher (2/10mm) – voor FeTi

Daarnaast maakt men gebruik van de vol-
gende elektrodynamische vibratory scree-
ners (trilzeven):
•  Lanphen tweedeks-zeef – 2 t/m 20 mm
•  Superior tweedeks-zeef – 3 t/m 120 mm
•  Superior tweedeks-zeef – 3 t/m 120 mm
•  Superior tweedeks-zeef – 3 t/m 120 mm
•  Paja tweedeks-zeeef - 1 t/m 15 mm
•  Paja tweedeks-zeef – 1 t/m 15 mm
•  Allgaier enkeldeks-zeef – 2 mm
•  Mogensen vijfdeks-zeef – 0,5 t/m 10 

mm
•  Mogensen driedeks-zeef – 0,5 t/m 10 

mm

Afb. 2 Een bigbag wordt via een zeefinstallatie overgeslagen in een bulkwagen

Afb. 3 Het eindproduct wordt verpakt in een bigbag
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fieke materialen, maar in combinatie kan 
een variëteit aan grondstoffen worden ver-
werkt. 

Euro-Rijn Group
Euro-Rijn International (ERI) is lid van de 
Euro-Rijn Group. Dit is een houdstermaat-
schappij met diverse bedrijven in de logis-
tieke sector. Zo werkt ERI voor de opslag 
van Londen Metal Exchange (LME) nauw 
samen met zusterbedrijf Independent 
Commodities Logistics BV (ICL) en de bin-
nenvaartschepen van Euro-Rijn Scheep-
vaart. Dit maakt het mogelijk om klanten 
een zeer volledig dienstenportfolio aan te 
bieden.■

ro-legeringen zijn halffabricaten met ele-
menten, zoals mangaan en chroom, die 
worden toegevoegd aan het smeltings-
proces voor de vervaardiging van hoog-
waardig staal. De legeringen worden ge-
broken en gezeefd, zodat het materiaal 
sneller in het smeltingsproces wordt op-
genomen.

Mineralen en ertsen
Het uitgebreide machinepark van ERI is 
ook uitermate geschikt voor het breken en 
zeven van diverse andere, harde minera-
len en ertsen. Ook verwerkt het bedrijf glas 
voor haar klanten. Sommige machines zijn 
ontworpen voor de behandeling van speci-
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