
“Solução pontual, benefício global”.



Sobre nós:

Atuamos no desenvolvimento de diferentes tipos de

equipamentos, desde 1995 fabricando equipamentos

para a indústria química, farmacêutica e alimentícia, tais

como: reatores, spray-dryers, envasadoras, trocadores

de calor, secadores industriais, equipamentos para

avicultura, acessórios em geral para secadores.

Hoje, a ênfase é fornecimento de soluções com

tecnologias para secagem industrial:

Ecodryer® , Ecoleito e Spraydryer.

Missão:

Nos tornar referência em tecnologia de secagem,

desenvolver e produzir equipamentos e serviços que as

empresas tenham orgulho de possuir, garantindo a

criação de valor e a sustentabilidade do negócio.

Visão:

Nos tornar referência de excelência em produtos e

serviços de secagem e tratamento de resíduos.

Valores:

□ Clientes:

Assumimos o compromisso de ser parte integrante de seu  negócio; 

□ Ética:

Conduzimos nossos negócios  de maneira leal e honesta. 

Akhenaton Máquinas e Equipamentos Ltda, empresa Brasileira,

Paranaense com experiência de mais de 20 anos no mercado

fornecendo soluções em secagem.













O Secador:



1 – Tremonha/Moega (Caixa de Alimentação);

2 - Câmara Térmica;

3 - Moinho Dispersor ;

4 - Cone de Secagem;

5 – Ciclone;

6 – Exaustor;

7 – Lavador de Gases (Opcional).

O Secador:

Eficiência:

1 kg de água/h = 1.000 kcal/h

(evapora)



√ Requer pouca infraestrutura para montagem e instalação;

√ Concepção Plug&Play;

√ Custo de manutenção baixo;

√ Fácil operação;

√ Atende normas ambientais e de segurança NR12;

√ Ótima performance de consumo energético;

√ Permite operação com várias fontes de energia, inclusive mista;

√ Possibilita a secagem de forma uniforme, preservando o produto;

Nossos diferenciais:



Fonte térmica:

Reaproveitamento de 

Gases Quentes

Sistemas para 

Biomassa

Queimadores

Pellets

Gás LP (GLP)

Gás Natural (GN)

Óleo

Podendo ser também:

Elétrica;

Vapor;

Fluído Térmico;

* Requerendo trocador de calor.



Exemplos de instalações:



Segmentos que atuamos: 

INDUSTRIAL

Cal;

Sílica;

Celulose e Papel;

Lavanderia;

Lodo de Processos; 

Lodo Biológico;

ETE;

Caulim.

ALIMENTÍCIO

Psicultura;

Suinocultura;

Avicultura;

Restaurante 

(Sobra de Comida).

AGRONEGÓCIO

Soja;

Farelo de Milho;

Bagaço de Cana;

Grãos;

Cevada;

Bagaço de Laranja;

Batata (Amido).



Exemplos: (“antes e depois”)





Se a sua empresa possui um produto ou resíduo que não consta nesta listagem,

envie-nos uma amostra e venham testar e conferir a performance do Ecodryer.



Resíduo: 

Celulose + Laranja

Resíduo: 

Lodo de Madeira + Cinza de Caldeira



Valorização:



CASE:

Fábrica de Papel, resíduo plástico

Resíduo: Classe II – Plástico (Rejeito de Hidrapulper)

Volume de geração: 1.666 kg por hora

Energia utilizada: Gases quentes da chaminé da caldeira existente

Temperatura: 197 º C

Nota: Resíduo plástico, faz necessário TRITURAR antes da secagem.



“Case” :

Resíduo Classe II – Plástico (Rejeito de Hidrapulper de Fábrica Papel)

Tem muito 

plástico, aqui no 

meio das 

aparas!!



“Case” :













Contatos:

Akhenaton Máquinas e Equipamentos Ltda.

Rua Gustavo Kabistschke, 705 – V.Alto da Cruz III

Cep. 83.405-000 – Colombo-PR

CNPJ.: 82.527.276/0001-97

Inscrição Estadual: 10.304.959-81

Fone: (41) 3037 –3771

comercial@akhenaton.com.br

www.akhenaton.com.br

Obrigado!!


