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O NOVO PADRÃO PARA A 
EXCELÊNCIA DA EXTRUSÃO
DESEMPENHO RENTÁVEL
OPERAÇÃO INTELIGENTE
DESIGN LIMPO

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.
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O NOVO PADRÃO DE 
EXCELÊNCIA EM EXTRUSÃO 
RENTÁVEL + INTELIGENTE + 
LIMPO

DESIGN LIMPO:  
Especialmente projetado para uma 
operação higiênica com intuito de 
otimizar a s egurança do alimento

As extrusoras EVOLUM+ são construídas em aço inoxidável ou 
aço pintado resistente a corrosão, de acordo com a aplicação.

O novo design ergonômico e perfis abertos permitem o acesso 
completo às máquinas. 

A construção de máquinas higienicamente soldadas de modo 
contínuo elimina juntas aparafusadas.

SÉRIES:
As séries EVOLUM+ são beneficiadas pela completa 
escalabil idade. 

MODELO 44+ 56+ 72+ 93+ 119+ 153+

DIÂMETRO DA ROSCA 44 56 72 93 119 153

Velocidade máxima padrão de operação: 800 RPM
RPM maior disponível mediante solicitação, em até 1.200 RPM

Circuitos independentes de 
arrefecimento e aquecimento 
em cada segmento do tambor 
garante controle otimizado da 
temperatura.

IHM ergonômico 
e caixa elétrica 
diretamente 
fixada no 
suporte.

A caixa de 
engrenagens de 
alto torque alto 
entrega velocidade 
da rosca e potência 
de processamento 
otimizados.

O fácil acesso aos blocos 
de rolamento permite 
a reconfiguração e 
comutação otimizadas.

Toda a fiação é passada 
através de um canal 
fechado, para segurança e 
simplicidade.

Abertura hidráulica 
patenteada exclusiva da 
Clextral.

Design da matriz da 
abraçadeira rápida para fácil 
acesso e remoção para a 
comutação e limpeza.

Perfis abertos na 
armação e estruturas.

A linha EVOLUM + de extrusoras dupla rosca combina as características 
comprovadas da líder de indústria EVOLUM® com tecnologia avançada para dar aos 
processadores novos níveis de controle de rendimento e temperatura, enquanto 
garante máxima qualidade do produto e estabilidade do processo.

As extrusoras dupla rosca EVOLUM® são caracterizadas por uma ampla janela 
de operação entre o torque / potência e RPM, arrefecimento otimizado (com 
melhor gestão de transferência de calor) e design homotético para scale-up com 
resultados reproduzíveis.

OPERAÇÃO INTELIGENTE
TEMPO DE RESPOSTA E ESTABILIDADE 
MELHORADOS GRAÇAS AO CONTROLE 
AVANÇADO DE TEMPERATURA (ATC).

Inovação patenteada do Controle Avançado de Temperatura 
fornece precisão absoluta no controle de temperatura. 

ATC é um dispositivo de autoaprendizagem, o qual monitora e 
ajusta continuamente a mudanças em parâmetros de produção 
para o processo total e consistência do produto.
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Perfect response
PID response
ATC response

70% de 
melhoria na 
estabi l idade

20% de 
economia de 
energia

DESEMPENHO RENTÁVEL
PRODUTIVIDADE MAIOR GERADA
ATRAVÉS DO VOLUME LIVRE 
AUMENTADO

Utiliza uma rosca aumentada em taxa de Do/
Di, expandindo um volume total livre com um 
resultado de aumento volumétrico de 40%.

O resultado líquido é uma diminuição substancial 
da quantidade investida dividido pelo rendimento  
(€/kg ratio).

 


