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Com o avanço de pesquisas relacionadas à 
saúde pública e comprovação que processos 
convencionais de secagem com fumaça geram 
agentes cancerígenos (os hidrocarbonetos 
policìclicos aromáticos - HPA´s), a tendência é 
que  se jam es tabe lec idas  med idas  
regulamentares limitando a presença desses 
componentes, o que já tem sido observado em 
países Europeus enos Estados Unidos. Os 
secadores da Q Prime apresentam-se como 
alternativa tecnológica de solução para este 
tipo de desafio. A forma em que os tubos de 
calor são instalados permite que o produto 
permaneça completamente isolado dos gases 
de combustão, resultando em um produto livre 
de contaminantes, independente do 
comustível utilizado.

Qprime

Convencional

Gases de combustão vão direto para câmara
e entram em contato com o produto.

Gases de combustão permanecem fora da câmara
e não entram em contato com o produto.



6,4m², 12,7m² ou 17,8m²

Bandejas em aço inoxidável

(2 x 1,6 x 1,5)

Aço Galvanizado ou Inoxidável

50 ºC a 90 ºC

Equipamento desenvolvido principalmente para atender à demanda de empreendedores que queiram iniciar 
um negócio de frutas desidratadas. O tamanho do SECATER B3 foi selecionado com base em estudos de 
viabilidade econômica, onde buscou-se o menor equipamento que resulte em um negócio de desidratados 
rentável. O SECATER B3 possui 3 opções de área útil de secagem (de 6,4 m², 12,7 m² e 17,8 m²). Você pode 
começar com tamanho menor e depois amplia-lo com um kit de potência. 



46m²

Bandejas em aço inoxidável

(2 x 1,95 x 2,7)

Aço Galvanizado ou Inoxidável

50 ºC a 90 ºC

Equipamento desenvolvido para atender à demanda de  industrias de médio a grande porte. A proposta do 
SECATER B6 é atender a quaisquer tamanhos de produção de desidratados utilizando o conceito modular. O 
resultado são unidades desidratadoras com área útil de secagem a partir de 46 m². 
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