FLEXÍVEL E HIGIÊNICA

PLATAFORMA DE
RECHEIO POR
COEXTRUSÃO

PLATAFORMA DE RECHEIO POR
COEXTRUSÃO EXCLUISIVO
FLEXÍVEL E LAVÁVEL
Clextral projetou a plataforma de coextrusão, a qual permite o bombeamento,
medição e injeção do recheio desejado na matriz de coextrusão utilizada para
processar cereais recheados ou aperitivos através da tecnologia de extrusão dupla
rosca.
Diferentes tipos de recheios doces e salgados podem ser processados, como
chocolate, geléia, pasta de frutas, mel, iogurte, queijo, carne ...
Este dispositivo compacto móvel pode ser conectado a várias interfaces e
benefícios a partir do número de variáveis e evolução de saídas.

P o ntos- chav e da tec n o lo gi a d e
r e ch ea m e n to C l e xt ra l :
Sistema automático e flexível para uma ampla gama
de viscosidades de recheios (parâmetros totalmente
configuráveis para cada receita).
Equipamentos dimensionados para ótima medição,
baixa perda de produto.
Domínio da temperatura de recheio para uma boa
medição.
Sistema de lavagem CIP.

TANQUE DE RECHEIO

ABERTURAS PARA
INJEÇÃO
Circuito de recirculação
alimentado por 2,4, 6 ou 8
bombas.

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

O design higiênico e a
estrutura em aço inoxidável
permite limpeza CIP.
Sistemas compactos com
estrutura montada no
casters.

Depois do primeiro
enchimento pelo produto, o
tanque de reserva mantém o
recheio na temperatura certa
para o bombeamento. Abaixo
do tanque, uma bomba
de alimentação controla
o enchimento da bomba
doseadora através de um
circuito de recirculação. Cada
bomba dosadora é gerida por
um conversor de frequência
e pode ser controlada por um
medidor de fluxo de massa
(opcional).
A conexão à matriz é possível
graças á mangueira flexível.

A Clextral oferece testes semi-industriais para a melhoria de receitas para desenvolver novos produtos para seus consumidores.

Conheça mais em www.clextral.com
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Após a medição dos
ingredientes, este sistema
automatizado aquece,
mistura e dissolve para
produzir o material do
recheio.

