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Sidel apresenta na drinktec seu novo sistema de embalagem
asséptica que “cuida de você”

A Sidel está novamente rompendo barreiras no mercado de embalagem asséptica com a
introdução da Aseptic Predis X4. O novo sistema combina os mais elevados padrões de
segurança alimentar, facilidade de uso sem precedentes, máxima flexibilidade e a melhor
pegada ambiental do mercado.
A Aseptic Predis X4 é uma solução integrada de sopro, enchimento e fechamento que incorpora a consolidada
esterilização seca de preformas Predis™, tornando-a ideal para o crescente mercado de bebidas sensíveis em
garrafas PET. Ela é uma evolução desenvolvida com base na tecnologia asséptica comprovada e bem-sucedida
da Sidel e introduz ainda mais inovação em design e digitalização. O resultado é que ela proporciona a melhor
experiência possível tanto na segurança alimentar como na operação.
Com mais de 45 anos de experiência e expertise no mercado de equipamentos de embalagem asséptica, a Sidel
tem sido pioneira na introdução de sistemas de esterilização de preformas. A tecnologia da Aseptic Combi Predis
recebeu aprovação da FDA em 2017 e agora já tem mais de 200 instalações ao redor do mundo.
Uma evolução de sua gama existente, a Aseptic Predis X4 é desenvolvida pela Sidel para continuar a ajudar seus
clientes a atender ao crescente mercado de bebidas saudáveis e nutritivas com um longo prazo de validade, como
sucos, néctares, refrescos, isotônicos, chás (JNSDIT, na sigla em inglês) e bebidas lácteas. A demanda por esses
produtos deve chegar a 192 bilhões de unidades até 2024, um crescimento de 44% em comparação com 2011.
Os produtos sensíveis representam 55% do mercado de bebidas não alcoólicas, e o crescimento previsto (a 2,3%
CAGR 2019-25) é maior no caso do PET do que no de outros materiais.
A Aseptic Predis X4 será apresentada pela primeira vez na drinktec 2022 e então passará por um plano de
implementação progressiva pelas aplicações e regiões.
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“Continuamente dando atenção às necessidades dos clientes e levando em conta o que têm a dizer, projetamos a
Aseptic Predis X4 para estabelecer novos padrões quanto a facilitar a vida de nossos clientes em total segurança”,
revela Guillaume Rolland, Vice President PET & Sensitive Products. “Mantendo a experiência do usuário no
âmago de nossa concepção, fizemos o sistema tão completo, seguro e simples de usar que dizemos que “ele
cuida de você”. É fácil, flexível e sustentável. Ele pode ser adaptado a múltiplos tipos de produção e tem a melhor
pegada ambiental que existe até o momento.”
A Sidel fará a apresentação prévia da Aseptic Predis X4 na drinktec, a maior feira de negócios do setor de bebidas
e alimentos líquidos do mundo, de 12 a 16 de setembro de 2022 em Munique. Clientes e jornalistas estão
convidados a visitar a Sidel no estande 339 do pavilhão A6 para saber mais.

Fim.

Nota do editor:
As imagens contidas neste documento têm caráter meramente ilustrativo e não devem ser usadas para
reprodução. Se não estiverem anexadas cópias de alta - resolução ao documento, entre em contato com Claire
Cunningham ou Beth Milton da TALA para obter cópias – veja os dados de contato abaixo.
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Tel.: +44 (0) 7661 023564
E-mail: claire.cunningham@teamtala.com
Ou
Beth Milton, Executiva de Conta
Tel.: +44 (0) 7940 270338
E-mail: beth.milton@teamtala.com

A Sidel é uma empresa de liderança global no fornecimento de soluções de embalagem para
bebidas, alimentos, produtos de cuidados pessoais e domésticos em PET, lata, vidro e outros
materiais.
Com base em nossa experiência comprovada de mais de 170 anos, damos importante
contribuição para o desenvolvimento da fábrica do futuro, através de sistemas e serviços
avançados, engenharia de linha, soluções ecológicas e outras inovações. Com mais de
40.000 máquinas instaladas em mais de 190 países, a Sidel conta com mais de
5.000 funcionários em todo o mundo que estão empenhados em fornecer soluções de
equipamentos e serviços que atendam às necessidades dos clientes.
Estamos sempre atentos para compreender bem os desafios em evolução que nossos clientes
enfrentam quanto aos negócios e ao mercado e nos comprometemos a satisfazer seus
objetivos específicos de desempenho e sustentabilidade. Como parceira, aplicamos nosso
sólido conhecimento técnico, expertise em embalagem e análise inteligente de dados para
garantir produtividade vitalícia em seu pleno potencial.
Chamamos isso de Performance through Understanding.
Saiba mais em www.sidel.com/pt e se conecte com a gente
youtube.com/user/sidel

twitter.com/Sidel_Intl

linkedin.com/company/sidel

facebook.com/SidelInternational
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