MODULAR E FLEXÍVEL

MOLDE DE COMPRESSÃO
DA COEXTRUSÃO
GAMA PF EVOLUM®

DISPOSITIVO DO MOLDE DE
COMPRESSÃO
Achatamento e compressão
flexíveis de alta capacidade

A gama EVOLUM® PF de máquinas de modelagem por compressão é dedicada a moldar os
produtos coextrusados que saem da matriz de coextrusão com uma ampla variedade de
formas tradicionais e inovadoras: travesseiros, triângulos, tubos, barras, bolas, bastões,
ovais, diamante, perfis especiais ...
A Clextral projetou o molde de compressão da coextrusão para combinar duas funções
em uma única máquina: achatamento das cordas coextrudidas sobre a correia de
achatamento e modelagem, e pré-corte das cordas por meio de um molde de compressão
de formação de rolos, permitindo elevado grau de precisão de compressão.

P O NTOS C HAV ES D O
M O L DE DE C O M P RES SÃO :
Duas funções combinadas em uma máquina: achatamento e
modelagem
Alta precisão graça ao controle numérico dos rolos de modelagem.
Flexibilidade de uso: comutação rápida e fácil das ferramentas e
formatos graças ao design modular das ferramentas.
Design higiênico e simples

Dois rolos controlados
por um motor Brushless
garantem uma compressão
sincronizada do produto
coextrusado.
A tampa de proteção abre
para um fácil acesso às
ferramentas de modelagem.

FERRAMENTAS
MODULARES

TRANSPORTADORA
DA CORREIA DE
ACHATAMENTO

Uma ampla
variedade de
formatos pode ser
processada graças
ao design modular
das ferramentas.

A correia é equipada com
deslocamento para trás,
permitindo fácil limpeza e
manutenção.

GUIAS DE
CORDA

Para manter as
cordas extrusadas
antes da
modelagem e para
a segurança dos
operadores.

Guias
de
cordas
são
equipadas com injetores de
ar.

TELA DE
CONTROLE TOUCH
Controle local com vista
para o painel para controle
dos parâmetros de
processo com possibilidade
de trocar dados com o
sistema de supervisão.

DESIGN HIGIÊNICO
Estrutura em aço inoxidável com design
higiênico para limitar as zonas de retenção e
para uma fácil limpeza.

A Clextral oferece testes semi-industriais para melhoria de receitas com intuito de desenvolver novos produtos para seus clientes.

Conheça mais em www.clextral.com
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