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A Schenck Process oferece uma gama de soluções de transportes 
pneumáticos e mecânicos, dosadores de materiais a granel e controles 
de processos para as mais reconhecidas marcas de ração animal do 
mundo. Com uma vasta experiência na indústria de ração animal, a 
Schenck Process é capaz de fornecer soluções de processos baseados 
no seu núcleo de tecnologia e por isso pode indicar e projetar o arranjo 
mais adequado de equipamentos para melhorar as taxas de eficiência 
e produção da maior parte dos processos.

Ciente da necessidade de produzir produtos da mais alta qualidade, 
com mínima deterioração do produto e eliminação de ineficiências que 
garantam a segurança do produto, a Schenck Process pode adaptar a 
solução de fornecimento às necessidades específicas do cliente e da 
instalação.

Indústrias de ração animal 

As indústrias de ração animal há muito tempo tem pesquisado por métodos para controlar o 
movimento dos ingredientes durante a fabricação do produto final até o processo de embalagem 
de forma confiável, com baixo custo, sem necessidade de manutenção e que produza pouco ou 
nenhum dano ao produto.
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Exemplos de instalações recentes nas plantas fabricantes de ração animal:

 • Sistemas de descarregamento de caminhões ou vagões e armazenamento a granel de alimentos;
 • Sistemas de transferência para a produção de grandes, pequenos e micro ingredientes;
 • Atualizações dos sistemas de controle da planta;
 • Sistemas de despoeiramento e controle de pós na planta;
 • Aspiração do moinho, transporte e coleta de pó;
 • Sistemas de pesagem para misturas e extrusão;
 • Sistemas de manuseio de engorduramento;
 • Transferência pneumática continua em fase densa para produto acabado;
 • Sistema de controle de emissão de particulados para secadores e resfriadores;
 • Sistemas de reprocessamento de produto fora de especificação e re-moagem;
 • Sistemas de transferência pneumática da extrusora ao secador – Negative Airlift.

Estes benefícios podem ser obtidos através da 
instalação de sistemas de transporte pneumático, 
seja como forma de automatização das linhas ou 
em substituição aos tradicionais sistemas de 
movimentação mecânicos.
As soluções do Schenck Process Group estão 
presentes em várias etapas do processo de 
produção da ração animal, como por exemplo:

 • Transporte pneumático em fase diluída em 
pressão positiva ou vácuo para o manuseio 
das matérias primas; 

 • Negative airlift na transferência da extrusora 
ao secador;

 • Sistemas de fase densa em pressão ou vácuo 
para produto acabado, visando manter a 
integridade do produto.

Equipamentos de fácil manutenção

Os equipamentos do Schenck Process Group são projetados de forma a 
atingir uma eficiente e rápida limpeza, redução dos custos operacionais e 
riscos de contaminação. Como se faz a limpeza de um elevador de canecas ou 
da correia de um transportador? Leva-se muito tempo e o custo operacional é 
elevado. Acabamentos nos equipamentos, válvulas rotativas de limpeza 
rápida, portas de acesso e inspeção, união das tubulações com acoplamento 
especial garantem fácil limpeza e garantia de produto de qualidade, 
minimizando eventuais riscos no processo.

Saiba mais sobre as nossas soluções de sistemas de transporte pneumático e 
filtragem. Entre em contato por meio do e-mail process@schenckprocess.com.br.


