A PRIMEIRA LINHA DE PRODUÇÃO
MONTADA EM MARROCOS

PRESENÇA MUNDIAL

Treinamento e P&D
Como resultado de uma parceria equilibrada entre
a FNM (Fédération Nationale de la Minoterie) e
seus parceiros estratégicos que estão fornecendo
seus recursos e expertise, o IFIM está implantando
um treinamento no setor de cereal e moagem, e
estratégia de desenvolvimento para funcionários em
moinhos industriais e outras indústrias de cereais.

SOUTHEAST ASIA

Baseada em Casablanca, a FNM e seu Instituto IFIM
agora possuem uma linha de produção CC LAB+. Esta
linha de produção torna possível para os técnicos
do setor treinarem em equipamento semelhante,
em todos os sentidos a equipamentos industriais.

PRODUÇÃO DE CUSCUZ
E MASSAS PEQUENAS

INDIA

A linha é composta por uma unidade de fabricação de
cuscuz e uma prensa de massas. É ideal para conduzir
projetos de pesquisa e desenvolvimento; por exemplo,
o uso de matérias-primas africanas ou leguminosas.

Beneficiando

do

seu

conhecimento

especializado

Equipamento piloto individual
E uma linha de produção COMPLETA

na

tecnologia de duplo fuso, a Clextral fornece aos seus clientes
linhas de processamento “chave na mão” que integram
extrusoras, secadores e equipamento auxiliar. Os seus
sistemas fiáveis e inovadores são referências em termos de
qualidade e excelência nos três principais mercados em
que atua: Alimentação humana e animal, Indústrias verdes
e Indústrias de produtos pulverulentos. A Clextral também
concebe e fabrica bombas industriais de alta precisão para os
mercados de energia e produtos químicos. A sua oferta global
inclui a conceção e teste a montante de soluções industriais,
fabrico de equipamentos, instalação e manutenção completa
no local e serviços de melhoramento contínuo dos processos.
Sediada em Firminy (França), a Clextral está presente nos
cinco continentes, fornecendo apoio local aos seus clientes
no mundo inteiro.

CC LAB+

CLEXTRAL SAS
Firminy - 42 - FRANÇA
Tel: +33 4 77 40 31 31
Fax: +33 4 77 40 31 23
contact@clextral.com

www.clextral.com

Piloto de alto nível
Desempenho
Qualidade e alto desempenho
A CC LAB+ reproduz operações de processamento em "pequena
escala" para a produção indústrias de cuscuz e massa. O
equipamento piloto da CC LAB+ foi projetado para ser ao mesmo
tempo eficiente e simples de usar.
Ele atende todos os requisitos relacionados à P&D e ao
treinamento dos operadores.

EVOLUM® CC LAB+
FUNÇÕES INDIVIDUAIS

Equipamento individual E
uma LINHA completa de produção
Cada peça de equipamento pode ser usada individualmente para
a normalização ou semi-normalização de sua produção:
‣ Cabeçote Dosador e Misturador
‣ Laminador

Com uma taxa de fluxo nominal de 50 kg/h, a linha CC LAB +
possui as características de processo exigidas por equipamentos
industriais de grande capacidade e, assim, garante a produção
homogênea.

‣ Recipiente de Cozimento
‣ Secador
‣ Prensa (para massa)

Produtos novos P&D
O equipamento CC LAB + é uma plataforma de P&D ideal
para criar novos produtos desde semolina de trigo duro, bem
como produtos de trigo comum, milho, arroz, painço, sorgo e
quinoa.

Gestão e Manutenção Simples
O equipamento da CC LAB+ pode ser facilmente gerido por uma
ou duas pessoas.

DOSAGEM E MISTURA

LAMINAÇÃO

Vapor e peneiração

Secagem e resfriamento

‣E
 stação de dosagem móvel para sólidos e líquidos

‣P
 osição otimizada graças à triagem precisa

‣S
 ecagem consistente com o Secador Rotante EVOLUM®

‣C
 abeçote dosador volumétrico de única rosca para
matérias-primas (50 kg/h) e bomba dosadora para
líquidos (10-20l/h)

‣ Processos de laminação multizona

‣ Trilhos de difusão de vapor separados para configuração
precisa das zonas de injeção de vapor.

‣ Configurações variáveis do misturador para controlar o
volume da mistura
‣ Trilho de injeção de água integrado

‣ Velocidade e inclinação ajustáveis
‣ Fácil acesso para as grades e rodas (abertura 67,5°)
‣ Limpeza facilitada pelo rápido sistema de montagem/
desmontagem e os bicos intercambiáveis

‣ Nenhuma área de retenção

MASSAS CURTAS
PRENSA

Taxa de fluxo nominal da CC LAB+ :
50kg/h

‣P
 rensa de massa equipada com
misturador a vácuo
‣ Equipamento compacto e
standalone

‣ Peneira retrátil e otimizada
‣ Acesso total à esteira do recipiente de cozimento
‣ Regulador e gerador de vapor integrados
‣E
 quipamento standalone sem dispositivos periféricos
adicionais

Supervisão
e automação

‣S
 ecador elétrico otimizado para cuscuz e massa, 2 áreas
separadas de secagem
‣ Recirculação de ar ajustável e gestão automática dos níveis
de umidade do ar
‣A
 usência de 'zonas mortas' e sem risco de contaminação
entre dois produtos

UMA LINHA DE PRODUÇÃO
TOTALMENTE SEGURA

‣S
 imples, fácil de usar e visual

A segurança de cada unidade é assegurada

‣ Função de inicialização automática

com chaves de intertravamento que

‣ Configuração avançada

impedem que o equipamento seja aberto.

