
•   O Ring Dryer Dupps manipula qualquer produto 
que por ser transportado por ar — sem 
impregnação nos dutos.

•   Porque o sistema expõe o material ao calor 
por apenas alguns segundos, o Ring Dryer te 
entrega um produto frio, pronto para ensacar 
ou estocar, com um preciso controle de 
umidade e sem partes úmidas.

•   Simples e preciso controle de umidade.

•   Baixa exposição ao calor preserva a  
digestibilidade do produto e a  
biodisponibilidade de lisina. O produto  
final tem uma cor clara e uniforme.

•   Disponível na versão Airless para redução de 
riscos de incêndio, baixa emissão de gases e 
minima necessidade de controle de odores.

Ring Dryer 
Sistema  

Flash Dryer

Moagem, transporte e secagem em um 
único e energéticamente eficiente sistema.

Recircula 50% do ar quente para 
economizar combustível e reduzir os 

custos com tratamento de odores.  



       água/hr. Capacidade
Modelo A B C Evaporativa*

1200B 3,226 mm   8.992 mm   6,223 mm  431 kg 
 10’ 7” 29’ 6” 20’ 5” 950 lbs.

1600B 3,658 mm   10,414 mm   7,087 mm 726 kg   
 12’ 0” 34’ 2” 23’ 3” 1,600 lbs.

2000B 4,445 mm   11,659 mm   7,925 mm  1,134 kg 
 14’ 7” 38’ 3”  26’ 0” 2,500 lbs.

2400B 4,953 mm   12,497 mm   7,671 mm  1,633 kg 
 16’ 3” 41’ 0”  25’ 2” 3,600 lbs.

* Capacidade baseada em 50% de umidade na entrada, 10% de umidade no produto final. 
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Visite www.dupps.com para explorar 
mais o sobre o líder em sistemas para 
reciclagem de proteínas, equipamentos e 
serviços mundial. 
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Contate nossas instalações no  
Brasil no +55 11 4827 2764 

Ou nossas instalações  
nos EUA no (1) 937-855-6555
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