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DIGESTOR
BATELADA
O digestor batelada da Haarslev é uma unidade simples e rápida
de instalar que você pode colocar em operação rapidamente para
o cozimento, cozimento sob pressão, hidrólise ou secagem de
uma gama excepcional de subprodutos de animais e aves. Esses
subprodutos incluem vísceras mistas de carne e ossos, vísceras de
aves e penas úmidas.

DIGESTOR BATELADA CONFIGURADO PARA
COZIMENTO SOB PRESSÃO, HIDRÓLISE
OU SECAGEM DE UMA AMPLA GAMA DE
SUBPRODUTOS DE ANIMAIS E AVES.
Certificar-se de que não há água no insumo é crucial
antes da separação da gordura. Isso torna um digestor
eficiente vital para qualquer processo de secagem de
subprodutos por batelada operar de forma lucrativa.

APLICÁVEL PARA:
•	Como parte de linhas de secagem de subprodutos a alta
temperatura em plantas de processamento de carne ou
aves
•	Operações de subprodutos de aves envolvendo hidrólise
das penas
•	Operações do digestor batelada simples e de menor
capacidade (menos de 3 toneladas métricas/hora)
•	Subprodutos animais de cozimento sob pressão
contendo lã ou pelos em rações para animais de
estimação
fol he to do produ to _ h a a r sl e v _ 3.0

O digestor pode operar a temperaturas de 133 °C, importantes para
a esterilização e é ideal para processamento em lotes menores de
partículas particularmente grandes (até 50 mm) – o que ajuda a
reduzir os requisitos de trituração de pré-cozimento.
Além disso, esse digestor bem projetado e amplamente testado
pode operar sob pressões de até 5 bar, garantindo que sua
configuração de processamento esteja em conformidade com a
Diretiva 2009/2011 da UE relativa a Subprodutos Animais e pode até
mesmo processar insumos contendo pelos, lã ou penas, para uso
em rações para animais de estimação.

BENEFÍCIOS
•	Equipamento simples e robusto para cozimento e
secagem eficazes em bateladas – pressurizado, se
necessário
•	Muito versátil – ideal para aquecer e secar uma ampla
gama de subprodutos de animais e aves
•	Entregue pré-configurado com todas as válvulas, instrumentos, sistema de purgador de vapor, válvula de
segurança e isolamento necessários como padrão
•	O controle eficaz de temperatura, pressão e tempo de
retenção garantem uma produção de melhor qualidade

QUALQUER TIPO DE SUBPRODUTOS ANIMAIS
OU DE AVES DE QUALIDADE RELATIVAMENTE
BOA QUE NÃO JUSTIFIQUE UMA CONFIGURAÇÃO
DE PROCESSAMENTO CONTÍNUO

Agitador aquecido a vapor que pode girar em
ambas as direções – servindo tanto como
agitador quanto para empurrar o conteúdo
para fora após o cozimento

Válvula de descarga
de vapor que controla
se o cozimento ocorre
sob pressão ou pressão
atmosférica normal

Comporta de descarga
manual ou automática

Câmara de cozimento que pode ser
pressurizada e, portanto, também pode ser
usada para a hidrólise de penas de aves

Vaso de pressão de
camisa cilíndrica

MATERIAL SECO PARA RAÇÃO
ANIMAL OU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
PRONTO PARA SEPARAÇÃO DE
GORDURA

DIMENSÕES* (mm)
TIPO

CAMISA DE PRESSÃO E
DIGESTOR DE
ROTOR DE PROJETO** PRESSÃO DE PROJETO**
(bar)
(bar)

SUPERFÍCIE DE
AQUECIMENTO
(m2)

POTÊNCIA
(kW)

PESO DE
ENVIO
(kg)

Comprimento (C)

Altura (A)

Largura (L)

BC5000

5.335

2.150

1.750

10

5

25

37

12.000

BC6500

6.535

2.150

1.750

10

5

33

45

13.000

BC8500

7.275

2.305

2.110

10

5

41

55

20.000

BC10000

8.380

2.305

2.110

10

5

49

75

25.000

BC12500

9.275

2.680

2.500

10

5

57

90

29.000

BC16000

9.570

2.880

2.580

10

5

65

110

35.000

BC20000

9.735

3.040

2.950

10

5

71

132

40.000

* Todas as declarações de dimensões são aproximadas.
** Com base na aprovação do PED.
Reservamo-nos o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.
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PROCESS
IS POTENTIAL
ESCRITÓRIO CENTRAL
Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85
DK-5471 Søndersø • Denmark
Telefone: +45 63 83 11 00
E-mail: info@haarslev.com
www.haarslev.com
EXPERIÊNCIA GLOBAL – PRESENÇA LOCAL
Entre em contato conosco ou acesse nosso site para localizar
o escritório de vendas mais próximo.

