Sistemas de
Processamento
de Petiscos

» Mistura
» Alimentação
» Moldagem
» Cozimento
» Assamento
» Depositante

Soluções no processamento de petiscos
O Grupo Schenck Process e sua empresa Baker Perkins são especializados no projeto, fabricação e comissionamento
de linhas completas para a produção de petiscos. De petiscos assados a petiscos funcionais para animais de estimação,
somos únicos em nossa capacidade de projetar e fornecer linhas que incorporam uma variedade de tecnologias de
processo.
Nossa linha de sistemas inclui misturadores, moldadores rotativos e matrizes para o manuseio de massas pesadas ao
processar petiscos, cortes para petiscos recheados, fornos de convecção para assar e alimentação precisa de ingredientes.

Petiscos Assados
As massas mais pesadas envolvidas com petiscos assados para animais de estimação, precisam de equipamentos
particularmente robustos para misturar, alimentar, formar e assar a massa nas formas necessárias.

Moldadora Rotativa TruClean™ 590
Moldador higiênico resistente para petiscos
• Moldagem rotativa de produtos grandes e difíceis
• A facilidade de limpeza e a troca rápida, reduzem
o tempo de inatividade e trabalho
• A construção resistente lida com materiais abrasivos, 		
como farinha de ossos
• Atende às diretrizes de higiene da indústria
alimentícia, como fácil acesso, proteções removidas
e desmontagem rápida sem ferramentas, resulta
em acúmulo mínimo de detritos

Matrizes & Rolos
Matrizes para moldagem rotativa e máquinas de corte
• Matrizes personalizadas ou escolha uma do
nosso extenso catálogo
• Revisão ou teste de pré-produção antes da 			
implementação
• Os serviços incluem reparo, recobrimento
e reconfiguração de rolos de matriz desgastados, 		
danificados ou obsoletos
• Experiência na criação de matrizes para uma ampla 		
variedade de formas e tamanhos

Gerenciamento de projetos
Na Schenck Process, tudo o que fazemos é centrado na satisfação do cliente. Nós nos esforçamos para tornar seus
equipamentos e sistemas robustos e eficientes. Nossas equipes de gerenciamento de projetos tornam-se uma extensão
do seu negócio com uma linha direta de comunicação com os muitos recursos da rede global Schenck Process. A Schenck
Process assumirá o comando do processo de design/construção desde o início do projeto até o comissionamento do
processo. Do início ao fim, nossas equipes se dedicam a atender às suas metas de negócios.

Petiscos Recheados

Petiscos Mastigáveis

A tecnologia Wirecut da Baker Perkins permite a criação de
uma ampla variedade de petiscos exclusivos para animais
de estimação.

A tecnologia de cozimento e depositante da Baker Perkins é
ideal para produzir petiscos mastigáveis funcionais projetados
especificamente para as necessidades de um animal.

TruClean™ Servo Wirecut

ServoForm™ Mini

Forno de Convecção TruBake™

Dosador MechaTron®

Lida com massa dura facilmente
• Os petiscos são produzidos com recheios atraentes
• Ampla escolha de formas, perfis e coberturas
• Trocas rápidas, baixo desperdício e desperdício mínimo
• Ótimo desempenho de corte em altas velocidades
ou em massa difícil
• Remoção sem ferramentas do bloco de enchimento
e conjunto da matriz para limpeza

Sistema de aquecimento por convecção direta de alta taxa
• A alta pressão nas câmaras do plenum garante
uma distribuição uniforme do ar em toda a banda,
proporcionando um cozimento uniforme
• Ambiente de cozimento estável para qualquer perfil de produto
• O design modular e higiênico maximiza o espaço no piso
• O forno é controlado a partir de uma única tela
sensível ao toque HMI que fornece visualização
completa do processo e controle da receita

Depositante de pequenos lotes
• O sistema de depósito acionado por servo fornece
altas velocidades de operação e controle sustentado
• Deposita um produto suave e de alta qualidade
com tamanho e forma consistentes
• Produção de alto rendimento com trocas rápidas
e baixas taxas de refugo
• Visualização completa do processo, gerenciamento
de receitas e manuseio de alarmes

Alimentação precisa de ingredientes para sistemas
de extrusão
• Ideal para alimentar ingredientes maiores e menores
• A desmontagem completa do lado não processado
acelera a limpeza e a manutenção
• Modelos sanitários e industriais disponíveis
• Precisões gravimétricas de ± 1/4% a 1% do ponto
de ajuste da taxa de alimentação
• Taxas de alimentação de até 32.000 l/h
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O grupo Schenck Process fornece linhas de produção completas, desde o manuseio de
materiais até o cozimento para os mais reconhecidos fabricantes de alimentos e petiscos
na indústria petfood

Nossos sistemas para
petiscos garantem
clientes satisfeitos
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