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SECADORA EVOLUM +

A secadora Evolum + está disponível para teste na nossa fábrica-piloto em
França
O centro de I&D está totalmente equipado e é dirigido por especialistas de processos multidisciplinares:
•

Aplicações para a alimentação humana e alimentação animal

•

Aplicações de extrusão ecológicas “Green Extrusion”

•

Seis extrusoras dupla rosca desde a escala de laboratório até à escala semi-industrial

•

Secagem

•

Revestimento doce e salgado

•

Numerosos kits amovíveis disponíveis: coextrusão, cortador de croutons, etc.

Valendo-se da sua competência fundamental na tecnologia dupla
completas que integram extrusoras, secadoras e equipamento
auxiliar. Os seus sistemas fiáveis e inovadores são referências
de qualidade e excelência nos seus três mercados principais:
alimentação humana e alimentação animal, indústrias ecológicas
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

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.

contact@clextral.com

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

a montante de soluções industriais, fabrico de equipamentos,
instalação no local e manutenção total, assim como serviços de

Contacte-nos

EXPERIÊNCIA EM SECAGEM DE ALTO VALOR

rosca, a Clextral fornece aos seus clientes linhas de transformação

www.clextral.com

SECAGEM EFICIENTE
DESENHO ROBUSTO E HIGIÉNICO
FUNCIONAMENTO SEGURO

O NOVO PADRÃO DE

EXCELÊNCIA NA SECAGEM
As linhas de produção completas da Clextral integram desenhos de equipamentos e controlos de processos
avançados para levar a cabo as etapas essenciais na transformação de matérias-primas em produtos de
alta qualidade com um valor acrescido excecional:

COZEDURA POR EXTRUSÃO, REVESTIMENTO, SECAGEM
A secadora Evolum + é um sistema versátil desenvolvido para satisfazer os requisitos específicos de uma vasta gama
de produtos. As suas características distintas asseguram a secagem uniforme e eficiente para conseguir a máxima
qualidade do produto.
A secadora Clextral Evolum + beneficia de uma aeráulica melhorada e de um isolamento térmico de alto desempenho
para fornecer uma eficiência de secagem otimizada. O processo de secagem padrão é realizado utilizando gás, mas a
secagem a energia elétrica ou a secagem a vapor também são opções disponíveis.
Em suma, beneficia da nossa experiência ao nível do processo de secagem, do funcionamento de fácil utilização e de
uma tecnologia segura para obter produtos de qualidade superior.

Sensor de porta IP69K

O espalhador helicoidal assegura
um leito do produto nivelado

controlo preciso do processo de
secagem

DESENHO HIGIÉNICO

• Altamente flexível
• Aeráulica melhorada
• Desenho modular das secções de secagem
do fluxo de ar ascendente e descendente
• Eficiência otimizada
• Fácil utilização
• Desenho ecológico
• Avaliações de riscos e segurança funcional de controlo
• Isolamento térmico altamente eficiente

concebido para otimizar a segurança dos
alimentos
A secadora Evolum + é fabricada em aço inoxidável,
totalmente soldada sem zonas de retenção e adequada
para instalações de lavagem e ambientes de limpeza
a seco.
Esta secadora de topo de gama inclui painéis laterais que
permitem o acesso total para limpeza e manutenção.

Fundo inclinado (recuperação de água)

Uniformidade da velocidade do ar sobre a superfície
do produto e através das camadas do mesmo = circulação otimizada do fluxo de ar

Zero acesso
às peças móveis

Pressóstato
no escape

Portas de acesso
de ambos os lados da secadora

secagem eficiente
DESENHO ROBUSTO E HIGIÉNICO
funcionamento seguro

Correia transportadora autotensora de aço inoxidável
(sem lubrificação)

O rolo de pontas ajustável
separa cuidadosamente os
produtos revestidos

APLICAÇÕES
snacks-cereais de pequeno-almoço-alimentos para
animais de companhia proteínas texturadas à base de
plantas e mais!

Transportador de correntes
de aço inoxidável disponível

Portas de fechar à chave

Sistema de lavagem da
correia (opcional)

Folga de acesso de 500 mm
por baixo do equipamento

