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HIGIÉNICO E MODULAR

CORTADOR EVOLUM

Valendo-se da sua competência fundamental na tecnologia
de duplo fuso, a Clextral fornece aos seus clientes linhas de
transformação "chave na mão" que integram extrusoras,
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secadoras e equipamento auxiliar. Os seus sistemas fiáveis
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e inovadores são referências de qualidade e excelência
nos seus três mercados principais: alimentação humana e
alimentação animal, indústrias verdes e indústrias de pós. A
Clextral também concebe e fabrica bombas industriais de
alta precisão para os mercados da energia e dos produtos
químicos. A sua oferta global inclui a conceção e o teste a
montante de soluções industriais, fabrico de equipamentos,
instalação no local e manutenção total, assim como
serviços de melhoramento contínuo dos processos. Sediada
em Firminy (França), a Clextral está presente nos cinco
continentes, fornecendo apoio local a todos os seus clientes
no mundo inteiro.

www.clextral.com

®

CORTADOR EVOLUM®

DESIGN HIGIÉNICO, MODULAR E FLEXÍVEL

O cortador higiénico modular Evolum da Clextral incorpora funcionalidades
cuidadosamente concebidas que asseguram um design higiénico avançado, o máximo
desempenho e a máxima adaptabilidade. A construção modular fornece flexibilidade
para processar múltiplos produtos na mesma extrusora a fim de melhorar a qualidade
dos seus produtos.

Princípios de funcionamento:

POSIÇÃO “PRONTO A CORTAR”:

• Corte direto em frente ao molde
• Mudança rápida entre a posição “Pronto a cortar” e a posição “Corte”
• Corte preciso e uniforme

• Mantém a armação limpa durante a
preparação do produto
• Flexibilidade para ligar o motor e
em seguida mover o cortador em
segurança para a frente do molde

Corte de qualidade e precisão excecionalmente altas.

Corte facial para todos os produtos extrudidos:
• Cereais de pequeno-almoço (bolas, pétalas, flocos, etc.)
• Snacks expandidos (bolas, espirais, argolas, etc.)
• Proteínas vegetais texturadas

• Granulados para animais de companhia
• Peletes para a alimentação de peixes

POSIÇÃO “CORTE”:

• Produto adesivo (sabor, etc.)

• Ajuste preciso das posições das
lâminas durante o funcionamento
• Utilização de uma vasta seleção de
designs de moldes

EV32 equipada com cortador higiénico

Pontos-chaves do cortador Evolum® :
Design otimizado:

Funcionalidades exclusivas:

• Design compacto

• Preservação da forma e integridade
do produto durante a etapa de corte e
transferência

• Flexível para requisitos variáveis

• Design higiénico para uma limpeza e
manutenção simplificadas

• Construção em conformidade com as
diretivas CE (ergonomia e segurança)

• Compatível com os regulamentos
de grau alimentar para as peças
em contacto com o produto (aço
inoxidável)
• Utilização simples e design fiável

POSIÇÃO DE MANUTENÇÃO
E LIMPEZA:
• Substituição rápida e fácil do molde e
da placa do molde sem desmontar o
cortador
• Acessibilidade total à armação e às
lâminas de corte

• Instalação fácil e rápida na extrusora

• Acessibilidade total ao molde e às
tampas dos fusos
• Encaixe perfeito numa unidade
de produção completa

VANTAGENS DO SISTEMA DE ARMAÇÃO:
• Armações modulares facilmente intercambiáveis para diferentes
produtos: oferecem a máxima flexibilidade e um tamanho adequado
ao produto e à capacidade
• Saídas: por gravidade ou por sucção, extração do vapor de escape

