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SECADORA 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

®

A secadora Evolum® foi concebida para responder aos requisitos de secagem específicos dos
produtos alimentares extrudidos e oferece as seguintes vantagens:

Secadora Evolum®
A secadora de tapete Evolum® é uma secadora compacta concebida para responder aos requisitos
especiais dos produtos por expansão direta. Oferece funcionalidades para uma secagem suave
e eficiente a fim de garantir a máxima qualidade do produto a um custo económico.
A secadora de tapete Clextral Evolum® oferece superfícies de permutação de calor otimizadas
e uma tecnologia de secagem superior para produtos por expansão direta. Esta secadora foi
concebida com funcionalidades para controlar com precisão o processo de evaporação, ao
mesmo tempo que otimiza a qualidade, a textura e as propriedades estruturais do produto
expandido.

A secadora de tapete Evolum® é
perfeitamente adequada para uma
variedade de produtos expandidos:
•

Snacks expandidos
pétalas, etc.)

•

Almofadas coextrudidas

•

Proteínas vegetais texturadas (pedaços)

•

Granulados não revestidos para animais
de companhia

Mistura e
alimentação
de matériasprimas

(bolas,

espirais,

Cozedura e
moldagem por
extrusão

Intervalo de funcionamento
Esta secadora é oferecida em três
capacidades (os snacks são a referência em
termos de débito):
•

300 kg/h

•

600 kg/h

•

1.200 kg/h

Secagem

REVESTIMENTO

•

Design compacto (Plug & Play)

•

Flexível para requisitos variáveis

•

Concebida para uma limpeza a seco e manutenção simplificadas

•

Construção em conformidade com as diretivas CE

•

Compatível com os regulamentos de grau alimentar para as peças em contacto com o
produto

•

Funcionamento económico

Design mecânico
•

O design compacto da secadora Evolum® facilita o transporte e a instalação e ocupa uma
área mínima no chão

•

Todas as peças em contacto com o produto são construídas com materiais compatíveis com
os regulamentos de grau alimentar

•

As portas externas estão isoladas para otimizar a segurança e a poupança de energia

•

Abas de aperto ajustáveis ao longo do corpo da secadora eliminam as fugas de ar, melhorando
a eficiência e a economia do processo de secagem

•

Estão disponíveis fontes de energia a gás ou eletricidade

•

A interface do operador do terminal pode estar situada na estrutura da máquina ou à
distância

•

Todos os motores, rolamentos, queimador a gás e controlos elétricos estão situados fora da
câmara aquecida, para eliminar a degradação resultante do calor e humidade e simplificar
a manutenção

Processo de secagem
A secadora Evolum® está concebida para a secagem ótima
de produtos por expansão direta:

Linha de produção de snacks EXPANDIDOS

•

A construção da câmara de secagem é o resultado de estudos e testes exaustivos para
determinar as eficiências de secagem ótimas sob condições específicas dos processos:
parâmetros de secagem, capacidades, densidades aparentes e textura do produto.

•

O produto é espalhado uniformemente no tapete por um dispositivo doseador, que mantém
uma espessura uniforme da camada e assegura uma secagem homogénea. A velocidade
do tapete é controlada por um motor de corrente alterna com transmissão por frequência
variável.

Pontos-chaves da secadora Clextral EVOLUM®:
• Baixo consumo de energia
• Secagem otimizada
• Tamanho compacto

• Investimento competitivo

Lado FRONTAL

Lado posterior

