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O FABRICANTE DE ÁGUA TURCO SUDE ECONOMIZA 35% DE
ENERGIA GRAÇAS A SIDEL SERVICES

O fabricante de água turco Sude seguiu prontamente a recomendação da Sidel quando a
líder mundial no fornecimento de soluções PET para envase de líquidos sugeriu a
atualização (“upgrade”) do equipamento da empresa. O engarrafador de água tem
trabalhado em estreita colaboração com a Sidel há vários anos, aproveitando as vantagens
das linhas de produção, do serviço de assistência técnica e do enfoque em soluções da
empresa. A Sude pôs em prática a sugestão da equipe Sidel Services e aprimorou sua
linha com a instalação de um Ecoven em sua sopradora Sidel, reduzindo 35% em seu
consumo de energia.
Mustafa Demiray, proprietário da fábrica de envase Sude declarou: “Estamos satisfeitos com o
desempenho da nossa máquina e permanecemos atentos às atualizações que possam ajudar a
melhorar nossa performance e, ao mesmo tempo, economizar energia e reduzir custos.”
Crescimento contínuo da água engarrafada
As vendas de água engarrafada cresceram 4% na Turquia, totalizando 11 bilhões de litros
consumidos no país em 2012. Esse crescimento se deve principalmente à popularização do
consumo de água engarrafada em relação à água da torneira. A água sem gás engarrafada é a
bebida sem álcool mais consumida ao longo do dia e durante as refeições. Os altos níveis de
consumo são certamente favorecidos pelo baixo custo que o produto representa para o
consumidor. Segundo estimativas, o mercado de água engarrafada tende a crescer devido à
expansão das cidades e das zonas urbanas decorrente do crescimento da população.
Água de Nascente Natural Sude
A unidade de produção da Sude situa-se na cidade turca de Bursa, no distrito de Inegol. A
nascente está localizada em Uludag, na floresta formada de faias e pinheiros, 1.500 m acima do
nível do mar. A região é repleta de estruturas de granito e quartzito, rochas que, segundo alguns,
produzem a água mais saborosa.
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Durante a maior parte do ano, a área é geralmente coberta de neve, principalmente no inverno. A
água chega à linha de produção em seu estado natural, conservando o sabor e a pureza originais
de sua nascente em Uludag. Ela é engarrafada automaticamente segundo normas de higiene
rigorosas e sem contato humano.
Nos laboratórios da empresa, a Água de Nascente Natural Sude é submetida a análises diárias.
O Ministério da Saúde turco e a Direção Regional da Saúde também efetuam controles de
qualidade regulares.
Menos lâmpadas e menos energia
Quando a empresa decidiu adotar as sugestões da Sidel, a sopradora da unidade de enchimento
foi atualizada e hoje é equipada de um Ecoven da Sidel. O sistema de sopradora independente
Combi 20 SBO tem altas taxas de produção e garrafas de excelente qualidade. Além disso,
proporciona à Sude uma produção extremamente confiável e mínimos custos operacionais. O
Ecoven usa menos lâmpadas para aquecer as preformas, reduzindo de modo substancial o
consumo de energiaem 35%. A linha Combi da Sidel opera com velocidade de produção de
40.000 garrafas de 330 ml e 500 ml por hora (gph) e 26.000 gph para as garrafas maiores de 1,5 l.

Nota do editor: As imagens deste documento são apenas para fins ilustrativos 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).

----------------------------------Para assuntos editoriais e de publicidade, fale com:
Shaw & Underwood PR
Chris Twigger, Diretor
Tel.: +44 121 454 5584 / Celular: +44 7795 423796
christwigger@shawandunderwood.co.uk

Contato:
Relações Públicas
Tel.: +41 41 785 23 60
press@sidel.com

2

ARTIGO DE IMPRENSA
ESTUDO DE CASO

Sobre a Sidel
A Sidel é líder mundial no fornecimento de soluções PET para envase de líquidos. Nosso
compromisso é ser o parceiro mais inovador, eficiente e confiável de nossos clientes,
oferecendo soluções sustentáveis para a indústria de bebidas.
Com sede na Suíça, contamos com unidades de produção em 13 países e com 30.000
máquinas instaladas em mais de 190 nações em todo o mundo. Com mais de 3.400
empregados no mundo todo, fornecemos soluções ideais de envase em PET para água,
refrescos, leite, produtos sensíveis, óleo comestível e bebidas alcoólicas, incluindo cerveja.
Nossa meta é agregar valor para nossos clientes, oferecendo-lhes A Better Match. Isto é,
fornecer a solução personalizada que atenda exatamente às suas necessidades. Realizamos
isso por meio de sistemas de produção confiáveis e flexíveis, que se adaptam facilmente aos
desenvolvimentos do mercado e às tecnologias futuras, apoiados em serviços de valor
agregado.
Somos Sidel. Somos A Better Match.
Mais informações em www.sidel.com
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