
A tna intelli-flav® CLS 3 é o melhor sistema de pulverização de amido de sabor

em tambores rotativos. Usando o pó e óleo brutos, a tna intelli-flav® CLS 3
controla a taxa de mistura e aplicação, e pulveriza o amido resultante em
produtos extrudados e em outros petiscos secos usando bicos de
pulverização especialmente desenvolvidos.

Garante a consistência da aplicação com
tecnologia de retroalimentação que mede o
uso de amido em relação à aplicação
desejada e o ajusta automaticamente.

Combinado com o tna intelli-flav® MXT 3, inclui
variações de receitas para permitir a mistura
de vários ingredientes líquidos e em pó de
forma proporcional e com total controle.

RECURSOS-PADRAO

Bomba de deslocamento positivo de alta
precisão
Distribuição de coletor do tipo aranha
Lança com bicos de pulverização de
amido

APLICAÇÕES

cereais
congelados
doces
nozes
petiscos
petiscos assados

BENEFÍCIOS

RECURSOS-OPCIONAIS

Mangueiras aquecidas
Integração com tna intelli-flav® MLS 3

ESPECIFICAÇÕES

tna intelli-flav ® CLS 3

dimensões da máquina  mm (pol.)
 largura altura comprimento

1.200 (47) 2.500 (98) 2.400 (94)

capacidade recomendada de pulverização de amido 
kg/hr (lb/hr) 100 a 400 (220 a 882)

faixa de concentração de pó 10% a 40% (dependendo da especificação do pó)

tensão e energia

400V AC trifásico para alimentação e 24V DC para controle

classificação máxima de alimentação 37 kW, carga de execução 20 kW e, com mangueiras
aquecidas, 23 kW

pressão de fornecimento de ar  bar (psi) 2 a 6 (30 a 90) máx

temperatura máxima do fluido de processo C (F) 80 (176)

todas as especificações acima estão sujeitas a alterações e podem diferir de acordo com o produto, favor confirmar ao fazer o pedido.

PARA ENCONTRAR COMO VOCÊ E SUA EQUIPE PODEM OBTER MAIS DAS SOLUÇÕES TNA, CONTACTE-NOS
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