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TECNOLOGIA DE SECAGEM

Beneficiando do seu conhecimento especializado na
linhas de processamento “chave na mão” que integram

CLEXTRAL SAS

UMA GRANDE INOVAÇÃO

extrusoras, secadores e equipamento auxiliar. Os seus

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

T e c n o lo gi a d e P o ro si f icaç ão p o r
E x t ru s ão

tecnologia de duplo fuso, a Clextral fornece aos seus clientes

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.

www.clextral.com

APLICAÇÕES

EPT

TM

DISPERSIBILIDADE - REIDRATAÇÃO - FLUIDEZ

processo de
secagem intensificada

PROPRIEDADES FUNCIONAIS
APRIMORADAS

eXtrusão dupla
rosca - aeração

INJEÇÃO DE GÁS

ENTRADA DE PRODUTO
SOLUÇÕES
Emulsões
Suspensões

evaporação em alto
vácuo DE SÓLIDOS

CÂMARA DE
SECAGEM
INTENSIFICADA

CONCENTRADO DE
PROTEÍNA DO LEITE

CONSERVAÇÃO Do SABOR

café

fórmulas complexas

MISTURA DE sorvete

TEMPERATURAS DE SECAGEM
MENORES

SABOR ENCAPSULADO

•

FUNCIONALIDADES Do PRODUTO APRIMOR ADAS

•

Produtos a ltamente v iscosos (2-2 0Pa.s)

•

oportu nidades par a inovação

•

Tr ansfe rênci as ene rgét icas par a massas melhor adas

•

econômi a de ene rgi a (até 4 0%)

saída de produto
PÓ INSTANTÂNEO

CENTROS P&D CLEXTRAL LICENCIADOS

SECAGEM DE PRODUTOS
ALTAMENTE viscosos

BEBIDA INSTANTÂNEA De
AVEIA E CHOCOLATE

EPTTM EUROPE - Cérences (França)

EPTTM unit - Melbourne (Austrália)

