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DESIGN ALTAMENTE 
FLEXÍVEL E HIGIÊNICO

PRÉ-CONDICIONADOR

COM PATENTE AFC (Controle Avançado de Abastecimento)

Maior flexibilidade do processo 

Eficiência melhorada 

Limpeza e manutenção simplificada

Beneficiando do seu conhecimento especializado na 

tecnologia de duplo fuso, a Clextral fornece aos seus clientes 

linhas de processamento “chave na mão” que integram 

extrusoras, secadores e equipamento auxiliar. Os seus 

sistemas fiáveis e inovadores são referências em termos de 

qualidade e excelência nos três principais mercados em 

que atua: Alimentação humana e animal, Indústrias verdes 

e Indústrias de produtos pulverulentos. A Clextral também 

concebe e fabrica bombas industriais de alta precisão 

para os mercados de energia e produtos químicos. A sua 

oferta global inclui a conceção e teste a montante de 

soluções industriais, fabrico de equipamentos, instalação e 

manutenção completa no local e serviços de melhoramento 

contínuo dos processos. Sediada em Firminy (França), a 

Clextral está presente nos cinco continentes, fornecendo 

apoio local aos seus clientes no mundo inteiro.

INDIA

SOUTHEAST ASIA



O pré-condicionador + oferece grandes avanços tecnológicos que são projetados para aumentar 
a capacidade de extrusoras dupla rosca e de única rosca existentes e responder às necessidades 
do processo:

CAPACIDADES E ESCALAS
de 75L a 4.500L 
De 100 a 23.000 kg/h  
(mistura de produto seco)
 

Saída do 
Produto

Entrada de Pó

Design estruturado:
Motores e acionadores potentes 
garantem desempenho consistente 
a longo prazo. Específicos para 
altas taxas de abastecimento,  os 
motores oferecem reinício confiável 
mesmo com o tanque cheio após 
tempo de inatividade prolongado.

Limpeza Rápida:
 
No modo de despejo, o dispositivo AFC 
reversível funciona como uma rosca 
transportadora para permitir que toda a 
linha seja limpa em menos de 2 minutos.

PROCESSO COM 

FLEXIBILIDADE MELHORADA 
O dispositivo patenteado 
AFC (Controle Avançado de 
Abastecimento) aumenta 
consideravelmente a taxa de 
abastecimento e tempo de 
permanência.

ABASTECIMENTO OTIMIZADO 

DO TANQUE 
O AFC gera abastecimento preciso 
do produto, particularmente 
importante no primeiro terço 
da câmara de mistura, a zona 
preferencial para a injeção de 
vapor.

Rápida troca de receita 

Graças à rosca transportadora 
reversível do AFC, o tanque pode 
ser esvaziado rapidamente.

design higiênico:

O Pré-condicionador + é construído 
em aço inoxidável e possui um design 
higiênico com áreas mínimas de retenção, 
que garantem acesso e limpeza fáceis.

O AFC é um dispositivo com rosca transportadora exclusivo, o qual fica posicionado na 
parte inferior do tanque. 
No modo de produção, a rosca gira continuamente contra o fluxo principal do produto, 
permitindo a reciclagem do material a partir da saída até o ponto de entrada.

Design Limpo e Estruturado
Limpeza simplif icada 

As melhorias na etapa de pré-
cozimento resultam em um 
aumento significativo na pré-
gelatinização do amido antes da 
entrada do produto na extrusora.

EFICIÊNCIA MELHORADA
Temperatura mais elevada e 
melhor pré-cozimento

O tempo de permanência mais 
prolongado intensifica o pré-
tratamento da matéria-prima: pré-
aquecimento, pré-umedecimento, 
pré-gelatinização.
Pontos ajustáveis de injeção de 
vapor e água são posicionadas 
para aumentar a exposição do 
produto e absorção durante a 
fase de mistura.
O novo design pode alcançar  
temperaturas do produto acima  
de 96° C com injeção de vapor 
otimizada, evitando a perda de 
energia.

INOVAÇÃO CHAVE :  COM PATENTE AFC (Controle Avançado de Abastecimento) 

• Maior flexibilidade no processo: ajuste do tempo de permanência (AFC)
• Eficiência melhorada: maior temperatura e pré-cozimento melhorado (gelatinização)
• Limpeza e manutenção simplificadas: estrutura forte com fácil acesso, design higiênico

O Pré-condicionador+ é equipado com dois eixos horizontais de entrelaçamento que operam em 
sentido anti-horário para uma mistura eficiente das matérias-primas. A ação destes eixos é 
aumentada pelas pás ajustáveis que trabalham em combinação com o dispositivo AFC (Controle 
Avançado de Abastecimento) para otimizar o fluxo de produto. 
O dispositivo AFC controla a taxa de abastecimento através de um motor independente com 
velocidade variável.

Controle Avançado de Abastecimento (AFC)
Ele consiste em uma rosca transportadora exclusiva 
inserida na parte inferior do tanque 

Entrada de 
Pó

Saída do 
Produto

Fluxo de produção 
principal

Refluxo de reciclagem contínua

Injeção otimizada de vapor e água

As zonas de injeção de água e vapor (eixos e 
ângulos) são projetadas para a máxima eficiência. 
Com a injeção de vapor, o produto pode atingir a 
temperatura de 96°C.

Flexibilidade no Processo e 
Eficiência Melhorada

NOVO PRÉ-CONDICIONADOR


