LINHAS DE PROCESSAMENTOS

PARA UM PROCESSO
CONTÍNUO

TRANSFORME SUA COLHEITA EM
UMA OPORTUNIDADE DE OURO
Especialista em tecnologia de extrusão dupla rosca e a produção de
cuscuz e massas, a Clextral ajuda a transformar seus grãos de cereais
de commodities a um preço fixo de produtos de valor agregado para
melhorar a sua rentabilidade e expandir seus mercados.
Linhas de processamento automatizadas Clextral pode colocá-lo no
caminho mais rápido para o sucesso com o desenvolvimento de produtos,
engenharia customizada e equipamentos de manipulação de matériasprimas para embalagens finais, instalação e treinamento.

Com um pequeno
investimento de capital
você pode transformar sua
colheita em produtos de valor
agregado:

•
•
•
•
•
•

cereais matinais
aperitivos
produtos coextrudidos
pão crocante
proteína fibrosa
INGREDIENTES FUNCIONAIS

• AMIDO MODIFICADO
• cuscuz
• massa
• Comida e petiscos para animais de estimação
• Alimentos para peixes

SERVINDO OS MERCADOS EM TODO O MUNDO
Na Clextral, a inovação é a força motriz do crescimento, e nossos
4 centros de P&D são dedicados ao desenvolvimento de novos
produtos e melhoria de processos. Projetos, testes de laboratório,
prototipagem, processamento em baixa escala do processo de
"Bath" e simulações industriais podem ser realizadas de forma
independente e confidencialmente nestes centros.
Clextral desenvolve tecnologias e plantas de processamento de
projetos em uma base completa para a indústria de alimentos e de
alimentos para animais, bem como mercados de nicho específico
de alta tecnologia.
SOUTHEAST ASIA

A Clextral possui localizações em cinco continentes e os nossos
sistemas operam em 93 países em todo o mundo. Nós também
trabalhamos em estreita colaboração com uma rede de parceiros
industriais, universidades e laboratórios de pesquisa.

INDIA

A Clextral fornece todos os elementos
para o sucesso do produto:
• Estudos sobre recuperação de investimento
• Pesquisas e serviços de engenharia
• Criação de produtos e desenvolvimento de receita
• Todos os equipamentos de processamento e embalagem
• Instalação de linha
• Treinamento de equipe
• Serviço e suporte abrangentes
A Clextral oferece testes semi-industriais para a melhoria de receitas ou desenvolvimento de novos

Conheça mais em www.clextral.com

