
 

 
 
 
 
 

ARTIGO DE IMPRENSA 

Contato: 
TALA  
Chris Mortley, Diretor de Conta   
Tel.:+44 (0) 7581 061616 
E-mail: chris.mortley@teamtala.com 
 

 
17/01/2023 
A 1000ª. EvoBLOW™ da Sidel será a mais rápida da África 
 

 
 
A Sidel está celebrando a venda de sua milésima EvoBLOW. A emblemática sopradora 
será instalada como parte de uma linha de água em PET de alta velocidade na StrongPack 
na Nigéria no início de 2023. 
 
Desde o começo de suas operações em 2018, a StrongPack tem sido cliente da Sidel, líder global em soluções de 
embalagem. A StrongPack, que agora é uma das maiores co-packers de bebidas não alcoólicas da Nigéria, se 
beneficia de uma equipe da Sidel de gestão de projetos experiente, flexível e centrada no cliente. A nova linha de 
alta velocidade de 86.000 garrafas por hora (gph) será a mais rápida da África. Ela também marca a entrada da 
StrongPack no mercado de co-packing de água sem gás. 
 
A StrongPack é atualmente uma das maiores produtoras por volume da Royal Crown (RC) Cola no mundo todo e 
também é a maior e mais diversificada co-packer da Nigéria. A empresa faz co-packing de produtos como bebidas 
de malte, chás, refrigerantes convencionais, sucos de frutas, néctares e bebidas com sabor de frutas, inclusive 
algumas embalagens pressurizadas com nitrogênio para grandes marcas globais. Água engarrafada é a categoria 
de bebida não alcoólica mais consumida na Nigéria e tem uma participação maior que a média no setor de bebidas 
não alcoólicas como um todo em comparação com o restante da região. 1 
 
Mais alta eficiência e padrões de higiene assegurados 
A nova linha de água da StrongPack combinará uma sopradora EvoBLOW Regular com equipamentos de 
enchimento e fechamento, integrando essas fases de produção em uma compacta solução Combi SF100. A solução 
integrada inclui uma sala de tratamento de águas de última geração e limpeza no local (CIP) automatizada, 
garantindo os mais altos níveis de higiene e segurança alimentar. 
 
Produção sustentável 
A escolha da StrongPack da configuração Combi proporciona economia de material, com oportunidades de redução 
de peso da garrafa através de manuseio pelo gargalo e eliminação de transporte intermediário. O consumo de 
energia é mantido ao mínimo através das lâmpadas cerâmicas infravermelhas do Ecoven. O fundo de molde Sidel 
StarLite™, combinado com o sistema SuperVent™ de suspiro de molde otimizado, minimizam a pressão de sopro 
e consequente consumo de energia, viabilizando ainda mais redução de peso e garantindo ao mesmo tempo 
qualidade e resistência num novo design de garrafa complexo. 
 
Uma equipe de especialistas de confiança 
Eric Thibault, Presidente da StrongPack Nigéria, comentou: “Fizemos parceria com a Sidel logo desde o início de 
nossas operações e estamos muito satisfeitos de ter tido o mesmo gerente de projeto de execução de confiança, 
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Yasser Seffo, durante todo o período. A equipe de especialistas da Sidel venceu desafios na concepção dessa linha 
de alta velocidade dentro do espaço disponível. Ela trabalhou de perto com a equipe da StrongPack para encontrar 
a solução perfeita, utilizando o layout Combi compacto e otimizado. Aguardamos com entusiasmo o apoio da Sidel 
em nosso crescimento futuro nos mercados de água e refrigerantes.” 
 
Um novo design de garrafa resistente e diferenciado 
A Sidel criou uma nova forma de garrafa característica inspirada no estilo de vida multicultural da Nigéria. Ela 
combina uma forma diferenciada com um design estrutural acentuado para otimizar a experiência de consumo e 
resistência da garrafa, além de aprimorar a funcionalidade e rigidez dela. A dosagem de nitrogênio no espaço vazio 
do gargalo na fase de enchimento evita vácuo ou inchaço e proporciona uma garrafa leve e de alto desempenho — 
ideal para uma cadeia de distribuição local que exige garrafas extremamente resilientes. A nova linha produzirá 
garrafas de 600 ml pesando apenas 11,5 g em packs de 12. A Sidel realizou seus testes completos de viabilidade 
e desempenho no processo de moldagem por sopro com estiramento. 
 
A venda da 1000ª. máquina EvoBLOW destaca a liderança da Sidel em inovação em moldagem por sopro 
A Sidel lançou sua primeira sopradora de PET comercial há mais de 40 anos, e agora existem 7.000 sopradoras 
Sidel SBO de todas as gerações ainda em operação no mundo todo. A empresa oferece o mais alto nível de 
possibilidades de configuração de sopro para garantir que as soluções sejam sob medida para necessidades 
específicas do mercado, como, por exemplo, nas três linhas de PET completas integrando o sistema de revestimento 
Sidel Actis™ que foram instaladas na StrongPack. Os especialistas da Sidel trabalham continuamente para otimizar 
o processo de sopro para oferecer a melhor qualidade e desempenho da garrafa para todos os tipos de resina PET. 
Isso inclui virgem e reciclada (r-PET), descartável e reutilizável (ref-PET), transparente e opaca, bem como 
monocamada e multicamada.  
 
1 fonte: Global Data, Nigeria Soft Drinks Market Insights 2021 
 
Fim. 
 
Descubra mais sobre a a EvoBLOW e sobre como ter acesso a esse tipo de suporte para a sua empresa no site da 
Sidel.   
 
Fim. 
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Notas do editor:  
 
As imagens contidas neste documento têm caráter meramente ilustrativo e não devem ser usadas para 
reprodução. Clique aqui para acessar imagens de alta resolução para essa matéria. 
----------------------------------- 
Para assuntos editoriais, de publicidade e de patrocínio, entre em contato com a TALA:  
 
Chris Mortley, Diretor de Conta   
Tel.:+44 (0) 7581 061616 
E-mail: chris.mortley@teamtala.com 
 
Ou   
 
Beth Milton, Executiva de Conta Sênior  
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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