
ALIMENTAÇÃO PARA 
ANIMAIS MARINHOS
SISTEMAS DE EXTRUSÃO DUPLA ROSCA



SOB PADRÕES DE EFICIÊNCIA E 
PRODUTIVIDADE

• Flexibilidade de ingrediente para processar uma ampla gama de 
matérias-primas

• Controle total dos parâmetros de processo e automação para 
garantir níveis adequados de densidade e características de flutuação ou 
não com altos níveis de gordura e proteína para peixes salmonídeos

• Integridade do produto através da mistura controlada, resultando 
em uma fusão homogênea com uma excelente gelatinização do amido e 
construção de uma matriz proteica

• Precisação das formas e dimensões do alimento  - calibradas de 0,5 a 30,0 
mm

• Produção de 25 a 30.000* kg/h

• Metalurgia premium especialmente concebida para processar 
ingredientes corrosivos ou abrasivos, reduzir a manutenção e custos de 
desgaste 

• Design higiênico - Estrutura em aço inoxidável, tambores lisos, roscas 
autolimpantes, dispositivo  da extrusora com abertura única

• Manutenção reduzida com acesso fácil embutido para a manutenção 
preventiva e peças de reposição padronizadas 

• Os serviços de suporte pós-vendas incluem treinamento, processo e 
suporte técnico, manutenção, automação e atualizações técnicas

SISTEMA DE EXTRUSÃO DUPLA ROSCA 
Flexível
As unidades de extrusão Clextral produzem alimentos de alto valor energético, com um balanço preciso 
de proteínas, gordura e carboidratos, processados para digestibilidade otimizada, com desperdício 
reduzido.  Esses sistemas produzem a fórmula correta que transforma o "alimento animal em carne" e são 
particularmente adequados para o processamento de uma vasta seleção de receitas e matérias-primas.  
 
As extrusoras dupla rosca Clextral também permitem o controle preciso da densidade do pellet para a 
obtenção de atributos específicos do produto, como características de flutuação ou não. Os processadores 
podem fabricar uma ampla gama de produtos que podem ser adaptados às necessidades nutricionais de 
cada espécie e dimensões perfeitamente calibradas de 0,5 a 30,0mm. A tecnologia Clextral também está em 
conformidade com as mais altas exigências ambientais e de qualidade, para manter a qualidade da água e 
criação de animais saudáveis, que por sua vez gera melhores taxas de conversões.

Conheça mais em www.clextral.com

 A Clextral oferece testes semi-industriais para a melhoria de receitas ou desenvolvimento de novos produtos para seus consumidores.

*alimento com salmão revestido

Os sistemas Clextral produzem 
alimentos para espécies marinhas 
e de água doce, bem como animais 
bentônicos e pelágicos, tais como: 
salmão, robalo, hipoglosso, bacal-
hau, linguado, savelhas, pargo, truta, 
tilápia, peixes ornamentais, 
camarões, haliote etc.


