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Uma nova geração
de equipamentos de
serviço que estão
de acordo com o
desenvolvimento
sustentável

A emissão de carbono do
Secador Rotante EVOLUM® é
de cerca de 0,073 kg de CO2/
kg de produtos secos*.

SOUTHEAST ASIA

Com a intenção de antecipar as necessidades de
desenvolvimento e soluções sustentáveis do nosso
planeta, nossas equipes de especialistas decidiram criar
esta nova linha de Secadores Rotantes EVOLUM®.
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Nosso objetivo:
Assegurar a nossos clientes desempenho e
rentabilidade ao reduzir o custo de energia e, portanto,
o impacto de nossos processos sobre o meio ambiente,
enquanto mantém a qualidade do produto final e
eficiência de secagem.
A nova geração de Secadores Rotantes EVOLUM® está
disponível em várias séries, com 6 a 10 ventoinhas.

Beneficiando do seu conhecimento especializado na
tecnologia de duplo fuso, a Clextral fornece aos seus clientes
linhas de processamento “chave na mão” que integram
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extrusoras, secadores e equipamento auxiliar. Os seus
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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.

www.clextral.com

Geração de desenvolvimento sustentável

A eficiência de UM PROCESSO
INDUSTRIAL baseia-se em
seu design único
90% de eficiência energética:
consumo de energia reduzido

Fácil operação: O Rotante é de fácil
utilização

Considerando que os padrões da indústria alimentícia variam
de 55 a 70%, as medições de secagem realizadas pelos
especialistas em técnicas de secagem a ar alcançaram 90%
de eficiência com o Secador Rotante EVOLUM®.

• Rápida troca de produto.

A gama de Secadores Rotantes EVOLUM® foi projetada para
reduzir o consumo de energia.

SECADOR ROTANTE EVOLUM® CC
U m c o nc ei to únic o

U m design ro bu sto e c o nfiáv e l

Is o l am e nto e higie n e c o m p le ta

P ro c ess o de s ecage m tota lm e nte
c o ntro l ad o

‣ Progressão linear do produto contido na
rosca Arquimedes coberta com malha de aço
inoxidável.

‣ Apenas um rolamento em cada extremidade
do secador.

‣ Sem zona de retenção no secador.

‣ Fluxo de ar otimizado.

‣ Máquina completamente hermética.

‣ Exaustão de ar controlado.

‣ Isolamento ideal com portas de correr isoladas
para facilitar o acesso.

‣ Supervisão dos parâmetros de
secagem.

‣ Todos os motores e ventoinhas ficam fora da
câmara de secagem para evitar exposição a
condições de umidade e temperatura.

‣ As malhas são adequadas dependendo das
aplicações.

‣ 90% de eficiência de secagem.

•M
 anutenção fácil e reduzida, pois o secador oferece um
acesso imediato às peças mecânicas.
• Rápida instalação on-site.

Menor manutenção:
Um produto final homogêneo: um
produto com qualidade melhorada é
garantido por:

•U
 ma máquina autolimpante, como resultado da coleta de
pó por gravidade e roscas sem fim.

• Heterogeneidade de secagem limitada à variação de + 0,1% com base na regulagem precisa da programação de
parâmetros de secagem.

• Sem peças mecânicas dentro da câmara de secagem.

• Acesso rápido e fácil a todos os componentes.

• Mesmo tempo de residência.
• Progressão linear do produto: não há possibilidade de
contaminação do produto e comutação de produto rápida
(formato, receita) (possibilidade de secagem de vários
produtos diferentes na mesma máquina).
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Comprimento

6.600 mm

8.760 mm

10.920 mm

Diâmetro da rosca Archimedes 20 290 mm

6V-20

8V-20

10 V-20

Diâmetro da rosca Archimedes 14 390 mm

6V-14

8V-14

10 V-14

Diâmetro da rosca Archimedes 10 520 mm

6V-10

8V-10

10 V-10

2.700 mm

4.848 mm

Ventoinhas

4.848 mm

Um conceito modular:
O Secador Rotante Evolum® existe em diferentes modelos

4.848 mm

EVOLUM® é uma marca de um desenvolvimento
significativo, possui otimização de ar, a eficiência
energética no processo de secagem permite
o alcance de 90% de produtividade.Design
reforçado, oferecendo ainda mais resistência ao
equipamento, mantendo um custo operacional
muito baixo.

2.700 mm

2.700 mm

