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VetterTec

Prensas de rosca desaguadoras
Secadores de Feixe Tubular
Secadores Anel
Secadores Flash
Secadores de Leito Fluidizado
Resfriadores
Secadores Spray
Equipamentos para cervejaria como

Silos e roscas dosadoras para resíduo úmido
dos grãos
Transportador para resíduo úmido dos grãos
Tanque buffer para resíduo úmido dos grãos

Os sistemas VetterTec maximizam as vantagens dos
equipamentos assegurando otimização com integração energética com responsabilidade garantida.
Nós ofertamos e fornecemos:

Sistemas para Proteína de Alimentação Animal (DDGS)
incl. Secador, Evaporador, Peletizador e Resfriador
Sistemas para Amido de Milho
incl. Desaguamento e Secagem de Fibra, Desaguamento e Secagem de Gérmen, Desaguamento e Secagem
de Glúten, Secagem de Amido e Peletização para ração
Sistemas de Secagem de Amido de Trigo
incl. Secador de Amido, Secador de Gluten,
Secador, Resfriador e Peletização para ração
Sistemas para Resíduo Úmido de Grãos de Cervejaria
incl. coleta, estocagem, transporte, pré-desaguamento,
secagem e peletização dos resíduos de grãos

O setor de partes e serviços da VetterTec tem uma relação muito próxima com os clientes para ssegurar um ciclo
de vida otimizado do produto em termos de custo e desempenho. Nós ofertamos e fornecemos:
Otimização de Performance da Planta
Solução de problemas
Treinamento

Reconfiguração da Planta
Manutenção Preventiva
Serviços Pós Venda

ECOLÓGICO

CONFIÁVEL

VetterTec possui experiência com a maioria dos
tipos de secagem e evaporação e pode selecionar
a tecnologia ótima de seus próprios equipamentos sem nenhuma preferência.

FORÇA

VetterTec pode oferecer soluções integradas com
recuperação energética incorporada.

VetterTec está presente ao redor do mundo e tem
experiência em várias indústrias.

INOVAÇÃO

VetterTec possui um amplo know-how do produto
em uma ampla gama de indústrias.

PERFEIÇÃO

As soluções VetterTec combinam eficiência
energética com a qualidade máxima de produto.

VetterTec tem um backup financeiro altamente
seguro como parte do grupo Moret Industries.

RESPONSABILIDADE

VetterTec GmbH

VetterTec Ltd.

Tel : +49 561 500190
Fax: +49 561 5001940

Tel : +44 1732 441440
Fax: +44 1732 458818

Leipziger Straße 104 -108
D -34123 Kassel, Germany
info@vettertec.de
www.vettertec.de

TRADIÇÃO

VetterTec oferece tecnologias aprovadas e confiáveis garantindo o retorno de capital investido.

Suffolk House. 154 High Street
Sevenoaks. Kent TN13 1XE. UK
info@vettertec.co.uk
www.vettertec.co.uk

VetterTec
Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudá-lo a
alcançar mais.
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Partes e Serviços

VetterTec como parte do Grupo Moret Industries tem
um total de mais de 150 anos de especialização e experiência em equipamentos para evaporação, secagem
e desaguamento para indústrias de etanol, cervejaria,
amido, meio ambiente, química e alcooleira.
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Os equipamentos VetterTec destacam-se pela alta
confiabilidade, complementados pelo design robusto
e inovador. Nós ofertamos e fornecemos:

Sistemas
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Equipamentos

QUALIDADE
EFICIÊNCIA VIDA ÚTIL
Impulsionada pela Competência
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A melhor tecnologia,
perfeita para as suas necessidades

Benefícios de
uma tecnologia líder

„soluções de sucesso em secagem“
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VetterTec

Bem vindo à VetterTec

A VetterTec é uma empresa especializada do grupo Moret Industries com foco no
fornecimento global de soluções de secagem e desaguamento para as indústrias
de etanol, cervejaria, amido, meio-ambiente, química e álcool.

VetterTec está apta a ser uma parceira de desenvolvimento estratégico e uma fornecedora de equipamento ou sistemas, dependendo da necessidade dos clientes.

Os equipamentos e sistemas VetterTec são conhecidos pela confiabilidade de seu projeto,
engenharia, qualidade de processo e eficiência. Fornecendo de secadores e resfriadores de leito fluidizado, secadores anel e flash, secadores spray, até secadores de feixe
tubular, prensas desaguadoras, equipamentos de armazenamento e transportadores
para cervejaria, os clientes tem um amplo range de soluções flexíveis e completamente
personalizadas para escolher.

Amido de Milho
Etanol e Álcool para bebida
Óleos Vegetais

Amido de trigo

Cervejaria

Resíduos Alimentícios

Química

Secador de Lignina
em Fábrica de Etanol

Resfriador de Leito Fluidizado
em Fábrica de Amido de Milho

Indústrias e Aplicações

Secador Spray
em Indústria Química

Secador de Amido
e Glúten de Trigo
em Fábrica de Amido

Energia e Meio Ambiente

Secador Flash
para Amido
de Milho

Unidade de Secagem
de DDGS em Fábrica
de Álcool para bebida

Até hoje VetterTec entregou mais de 60 prensas desaguadoras, 35 secadores de feixe
tubular e vários secadores flash e anel na América do Sul. Entretanto VetterTec
combina as peças críticas importadas da Europa com a fabricação local da maior parte
do equipamento trazendo vantagem para os clientes brasileiros e clientes estrangeiros
investindo no Brasil.

Sistema de secagem
de Proteína Animal
em Fábrica de Etanol

Vantagens para você:

Tecnologia líder em Secagem e Desaguamento,
com a escolha da melhor solução para sua aplicação

Compra local de equipamentos Vettertec de alta qualidade no Brasil
Serviços locais e consultoria por especialistas VetterTec
O melhor tempo de reatividade

Sistemas altamente confiáveis com longa vida útil

Alta eficiência térmica, opcional com recuperação energética

VetterTec desenvolve designs, fabrica, instala e
presta serviços em uma grande variedade
de equipamentos de deságue e secagem
assim como sistemas completos e compactos
de desaguamento e secagem na maioria
das indústrias ao redor do mundo.

Prensa Desaguadora
para Fibra e Gérmen
em Fábrica de Amido

Secador Spray
em Fábrica de Álcool

Sistema de Secagem
de Resíduos de Grãos
em Cervejaria

Processos de secagem integrados e otimizados,
incluindo redução e controle de emissão de particulados
Aplicações e tecnologias específicas

Soluções com o melhor custo-benefício

Nossos engenheiros de processo irão assisti-lo na otimização de desempenho de sua
empresa, rapidamente e com o melhor custo-benefício. Nossos clientes contam com
a organização do nosso serviço para otimizar seu ROI utilizando as soluções personalizadas VetterTec.

Mais de 1500 soluções de secagem e sistemas operando com ótimo desempenho ao
redor do mundo, confirmando nosso slogan SOLUÇÕES DE SUCESSO EM SECAGEM.

Sistema de Secagem
de Fibra/CSL em Fábrica
de Amido de Milho

Prensa de Rosca
em Fábrica de Café

Silo de Borra Úmida
em Cervejaria

„Ao redor do mundo,

ao redor das Necessidades dos Clientes“
„soluções de sucesso em secagem“

