


O Desidratador Fornari Secater é um produto
inovador no mercado, já que conta com um sistema
único e exclusivo de tubos de calor que promete uma
secagem limpa, uniforme e até 70% mais rápida que
outros modelos do mercado. Sua tecnologia é
diferenciada já que além de possuir maior eficiência
energética e não expor o alimento aos gases tóxicos,
ele ainda proporciona uma secagem uniforme de alta
qualidade. Esse processo garante um produto final
superior e de maior valor agregado. que garante um
produto final com maior valor agregado.

Tubos de calor ou termossifões
são supercondutores instalados
verticalmente no interior da cabine
do desidratador por onde ocorre a
transferência de calor.

O QUE SÃO TUBOS DE CALOR?

Condensadores  
termossifões em
formato de árvore



O Desidratador Fornari Secater apresenta maior eficiência energética, já que possui
desempenho até 70% mais rápido que outras secadoras industriais do mercado. Esse dado
foi apurado por pesquisadores parceiros que realizaram testes laboratoriais com o
Desidratador Fornari Secater no Laboratório de Tubos de Calor (LABTUCAL) da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC). 

SECAGEM UNIFORME
 

Tubos de calor

A tecnologia de termossifões permite que a transferência de calor seja melhor distribuída ao
longo da cabine, não havendo necessidade de mexer nas bandejas ao longo da secagem.

Diferente dos modelos tradicionais do mercado que expõem o produto aos gases tóxicos
de combustão, o Desidratador Fornari Secater garante um produto limpo e livre de toxinas.

SECAGEM LIMPA

VELOCIDADE SUPERIOR

DIFERENCIAL

Gases de combustão permanecem fora
da câmara e não entram em contato

com o produto. 

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

produto. 

Tubos de calor

Ventilador
Entrada de Ar quente

Fonte de calor

FORNARI

FORNARI CONVENCIONAL

CONVENCIONAL



SECATER  B6
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Capacidade
[kg úmido]

Abacaxi
(rodelas de 10 mm)

Maçã
(rodelas de 10 mm)

Manga
(fatia de 10 mm)

Bananas inteiras
sem casca

Tomate cortado
ao meio

Tempo
[h]

Produto Final
[kg seco]

Consumo gás
[gás/ kg seco]

Consumo elétrico
[kWh/ kg seco]

DESEMPENHO

1,4

Abobrinha  
rodelas de 5mm 3,691,05184184

B6

SECATER  B3

127 23 0,53 2,18
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Capacidade
[kg úmido]

Abacaxi
(rodelas de 10 mm)

Maçã
(rodelas de 10 mm)

Manga
(fatia de 10 mm)

Bananas inteiras
sem casca

Tomate cortado
ao meio

Tempo
[h]

Consumo gás
[gás/ kg seco]

Consumo elétrico
[kWh/ kg seco]

Observação: valores de referência. O resultado
observado pode sofrer variações conforme às
condições de temperatura ambiente; umidade
local; maturidade da fruta; dimensões do corte.

Abobrinha  
rodelas de 5mm 4,111,055451

B3
Produto Final

[kg seco]

Observação: valores de referência. O resultado
observado pode sofrer variações conforme às
condições de temperatura ambiente; umidade
local; maturidade da fruta; dimensões do corte.



  

Produto da Secagem

Regime da Secagem

Combustível

Dimensões Gerais (m) (A x Lx C)

Área Diponível

Gabinete

Temperatura da Câmara de Secagem

Unidade Nominal da Câmara

Frutas, Hortaliças, Ervas, Flores
Leguminosas e Proteína Animal 

Batelada

Gás Natural ou GPL

(2 x 1,95 x 2,7) 

Carrinho e Bandejas   Carrinho e estrutura das bandejas em
 Aço Galvanizado e tela da bandeja em Aço Inox [*]

50°C a 130°C [**]

5 a 30%

Aço Galvanizado ou Inoxidável

46 m²

[*] O formato do carrinho e das bandejas podem ser customizados segundo a
necessidade do cliente.
[**] Temperatura de Referência. O Desidratador Secater Fornari pode ser customizado
para aguentar temperaturas maiores conforme a necessidade do cliente. 

SECATER B6

Tamanho
ideal para 

produções em
grande escala

Controlador de Temperatura Digital Controlador Programável (CLP)



  

Frutas, Hortaliças, Ervas, Flores
Leguminosas e Proteína Animal 

Produto da Secagem

Regime da Secagem

Combustível

Dimensões Gerais (m) (A x Lx C)

Área Diponível

Gabinete

Temperatura da Câmara de Secagem

Unidade Nominal da Câmara

Batelada

Gás Natural ou GPL

(2 x 1,6 x 1,5) 

Carrinho e Bandejas   Carrinho e estrutura das bandejas em
 Aço Galvanizado e tela da bandeja em Aço Inox [*]

50°C a 130°C [**]

5 a 30%

Aço Galvanizado ou Inoxidável

12,7 m² ou 17,8 m²

SECATER B3 Tamanho
ideal para 

produções em
pequena
escala

Controlador de Temperatura Digital Controlador Programável (CLP)

[*] O formato do carrinho e das bandejas podem ser customizados segundo a
necessidade do cliente.
[**] Temperatura de Referência. O Desidratador Secater Fornari pode ser customizado
para aguentar temperaturas maiores conforme a necessidade do cliente. 



TELAS DAS
BANDEJAS EM

AÇO INOX
 



A Fornari Indústria é uma empresa especializada tradicionalmente no
desenvolvimento de máquinas e equipamentos para o Agronegócio.
Atualmente, com o objetivo de expandir sua frente de atuação, a Fornari
Indústria firmou parcerias que permitiram o desenvolvimento de produtos com
soluções inovadoras e sustentáveis que visam contribuir não apenas para a
alta performance da Agroindústria, mas também da Agricultura Familiar e da
Indústria de Alimentos.

Rua Senador Atilio Francisco Xavier Fontana, nº 1890, Sala 02 Bairro Santa Cruz 
 Concórdia - SC | CEP: 89.703-210

Telefone (49) 3442-2421     www.fornariindustria.com.br
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