
Nossas habilidades e experiência alcançam muitas 
áreas do processamento de alimentos, como o 
controle térmico, engenharia mecânica, metalurgia, 
automação, etc. Essa escolha de desenvolver 
uma variedade de áreas nos permite antecipar as 
tendências do mercado e auxiliar nossos clientes em 
suas inovações.

Um parceiro no desenvolvimento 
de um novo produto

A Clextral ajuda seus clientes a desenvolverem 
novos produtos e aprimorar processos fornecendo 
assistência especializada e equipamentos em nossas 
instalações de teste. Nosso serviço de P&D auxilia os 
fabricantes de snacks a anteciparem e responderem 
às novas tendências gerenciando e implementando 
suas inovações.

Centros de testes

Os três centros de testes da Clextral, em Firminy 
(França), Tampa (Flórida/EUA) e Melborne (Austrália), 
são dedicados ao desenvolvimento de novos produtos 
e aperfeiçoamento de processos.

Projeto, testagem laboratorial, prototipagem, 
processamento em pequena escala e simulação 
industrial são realizados de modo confidencial e 
independente.
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SNACKS 
LINHAS DE EXTRUSÃO DE 
PARAFUSO DUPLO
SISTEMAS FLEXÍVEIS PROJETADOS

PARA INOVAÇÃO DO PRODUTO

E PRODUTIVIDADE

Beneficiando do seu conhecimento especializado 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.

INDIA

SOUTHEAST ASIA



MISTURA DE MATÉRIA PRIMA 
& ALIMENTAÇÃO

COZIMENTO DE EXTRUSÃO 
& MODELAGEM

UNIDADE DE CORTE 
PÓS-EXTRUSÃO & 
MODELAGEM

REVESTIMENTO 
& AROMATIZAÇÃO

SECAGEM

►  Uma ampla gama de matérias-primas 
podem ser utilizadas: cereais (milho, trigo, 
aveia, cevada, arroz...), grãos integrais 
e/ou mistura de grãos, grãos milenares 
(amaranto, quinoa...), etc.

►  A pasta formada pela ação do parafuso de 
rosca dupla é forçado através do molde para 
moldar os produtos em diferentes estruturas e 
tamanhos.

► O equipamento de pré-condicionamento 
pode ser adicionado para a produção de chips 
ondulados multigrãos.   

►   Snacks coextrusados, bicolores, em 
diversos formatos 3D, snacks à base 
de pão (croutons), snacks em palito 
ou multigrãos podem ser produzidos 
nas linhas para petiscos Clextral.

►  A secagem envolve a evaporação do líquido no 
produto, sem que haja alteração em suas principais 
características. Além de permitir a introdução de 
novas características. A etapa de secagem fornece as 
características do produto essenciais que aumentam 
o seu tempo de prateleira, garantindo qualidade e 
simplicidade no transporte.

LINHA DE PRODUÇÃO DE SNACKS COMPLETA 
COM EQUIPAMENTO DE CORTE

SNACKS EM TODOS 
OS TAMANHOS E 
FORMATOS COM OS 
EQUIPAMENTOS 
DE CORTE
Linhas flexíveis projetadas para inovação do produto 
e produtividade.

As linhas de produção de extrusão de parafuso duplo da Clextral 
podem processar diversos lanches à base de cereais - revestido, 
não revestido ou recheado - em uma vasta gama de matérias-
primas e formatos.
Altamente flexíveis e ajustáveis, eles podem ser rápida e 
economicamente modificados para produzir produtos inovadores, 
como petiscos ou salgadinhos 3D diretamente expandidos, 
coextrudidos com equipamento de corte.

ECONÔMICO: PROCESSO 
HTST (ALTA TEMPERATURA 
EM CURTO TEMPO)  

• Processo de transformação 
intensificada que economiza matéria-
prima, água e energia.

• Processamento higiênico e design 
de manutenção simplificada

• Tamanho compacto para menor 
necessidade de espaço.

• Automação avançada projetada 
por nossos especialistas que garante 
controle preciso do processo, 
resultando em qualidade consistente 
e replicável.

O corte em 
módulos 
permite que 
você amplie 
a sua l inha de 
produtos.
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O PROCESSO DE EXTRUSÃO DE PARAFUSO DUPLO:
FLEXIBILIDADE QUE FACILITA A INOVAÇÃO DO PRO DUTO
• Fabricação produtiva e controlada: processamento contínuo 
de alta capacidade, mudanças automatizadas rápidas, registro 
e gerenciamento das configurações e receitas, mudanças 
rápidas e fáceis de moldes, manutenção e limpeza simples.

• Variedade de matérias-primas, usando um ampla gama de 
ingredientes (farinha ou pasta usando cereais integrais ou 
refinados, matéria-prima exótica, cereais clássicos, etc.) e a 
flexibilidade do processo permite mudanças nas características 
do produto (tamanho, umidade e conteúdo variável de gordura).

• Uma variedade de condições de operação para produzir 
texturas e densidades específicas.

• Uma ampla gama de tamanhos, formatos e recheios.

• Equipamento de corte: Adaptação simples dos complementos 
para ampliar sua linha de produtos: diversos formatos, snacks 
bicolores e coextrudidos, snacks à base de pão, snacks 
multigrãos, etc.

Capacidade de produto finalizado: 200 kg/ h a 2.000 kg/ h

►  O revestimento impacta na aparência, textura, 
estrutura e sabor do produto. Além de fornecer o 
aspeto visual  e o sabor desejados na finalização 
do produto.


