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SIDEL REVELA PRÓXIMA GERAÇÃO DE SOLUÇÕES
COMPLETAS PARA ENVASE DE BEBIDAS NA DRINKTEC
Enquanto expositora integrante do Sidel Group, ao lado da Gebo Cermex, a Sidel apresenta
soluções revolucionárias para embalagens na Drinktec 2017 (estande A6.330) a fim de
ajudar os fabricantes a superar os desafios de um mercado em constante mutação.
Segundo Frédéric Sailly, Vice-Presidente Executivo para Gestão e Desenvolvimento de Produtos
da Sidel, “fabricantes de bebidas, proprietários de marcas e co-packers precisam de soluções
fáceis de usar, inteligentes, flexíveis e personalizadas para manter a competitividade num
mercado exigente e em constante transformação. Mal podemos esperar a abertura da Drinktec
2017 para mostrar como a compreensão das necessidades dos clientes e das tendências do setor
de embalagens nos permite otimizar o desempenho das linhas de envase. As tecnologias
projetadas para o futuro e as inovações sob medida expostas no nosso estande visam alcançar
essas metas e ainda otimizar o custo total de propriedade (TCO), garantindo produtos de alta
qualidade e mais versatilidade.”
Vejam alguns dos lançamentos mundiais por ocasião da Drinktec, de 11 a 15 de setembro:
 Sidel Super Combi – sistema “tudo em um” para água e refrigerantes (CSD) que fabrica
produtos prontos para a comercialização em altíssima velocidade, proporcionando
operabilidade máxima e operação simples – além de TCO mínimo. É uma solução
inteligente: o equipamento é equipado com inteligência integrada para se auto-otimizar a
fim de garantir desempenho e eficiência máximos.
 A flexibilidade da nova rotuladora modular permite adaptar diferentes tecnologias de
rotulagem para recipientes de vidro e PET, facilitando e agilizando as trocas de formato e
aumentando a produtividade.
 Graças às novas enchedoras Sidel para lata e vidro inspiradas na plataforma comprovada
Sidel Matrix™, os fabricantes de cervejas e refrigerantes otimizam as condições de
higiene, maximizam a eficiência e aumentam a flexibilidade, produzindo bebidas de alta
qualidade segundo os mais rigorosos padrões de sustentabilidade.
Outro destaque da Drinktec 2017 é o programa Agility 4.0™ do Sidel Group, que oferece aos clientes
auxílio digital para facilitar a compreensão das necessidades, melhor desempenho e personalização
de embalagens em larga escala. Além disso, as soluções para produção asséptica e com
enchimento a quente em PET terão destaque no estande, onde nossos especialistas estarão à sua
disposição. Recentemente, a Combi Predis™ FMa Asséptica de sopro, enchimento e fechamento
da Sidel foi aprovada pela Food and Drug Administration (EUA). É a primeira vez na história que
um equipamento de enchimento asséptico com esterilização seca de preforma PET é aprovado
para fabricação e distribuição comercial de produtos de baixa acidez nos EUA e em outros
mercados regulados pela FDA. Consciente da importância dos serviços, a Sidel também dará
destaque ao portfólio do Sidel Services™, que ajuda os clientes a construir, manter e aprimorar o
desempenho das linhas de envase durante todo o ciclo de vida da produção.
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Para mais informações sobre a Sidel na Drinktec, acesse sidel.com/drinktec

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 Chris Twigger da Shaw & Underwood PR para solicitá-las (ver dados de contato abaixo).
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Chris Twigger, Diretor
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Tel.: +39 0521 999452/Cel.: +39 3472632237
E-mail: lucia.freschi@sidel.com
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Sobre a Sidel
Nosso objetivo é ajudar as marcas a proteger seu produto, preservar o planeta e fazer parte da
vida de milhões de pessoas todos os dias.
Fazemos isto oferecendo soluções completas e modulares para embalagens de lata, vidro ou
PET, o que envolve pessoas, serviços e equipamentos.
A Sidel tem mais de 165 anos de experiência industrial. Com 30.000 máquinas instaladas em
mais de 190 países, temos ajudado produtores de bebidas no envase de garrafas há mais de
85 anos, no sopro delas há mais de 50 anos e na rotulagem delas há mais de 40 anos.
Possuímos experiência de mais de 40 anos no segmento de embalagens assépticas e fomos
uma das primeiras empresas a introduzir garrafas PET na indústria de bebidas há mais de
35 anos.
Parte do grupo Tetra Laval, a Sidel tem escritórios em todo o mundo, além de 8 fábricas e
8 centros de treinamento. Todos os nossos especialistas estão comprometidos em criar a
melhor solução de embalagem de líquidos.
Chamamos isso de “A Better Match” — para nosso mundo, nossos clientes e nós mesmos.
Saiba mais em www.sidel.pt e se conecte com a gente

blog.sidel.com

youtube.com/user/sidel

linkedin.com/company/sidel

twitter.com/Sidel_Intl

facebook.com/SidelInternational
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