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SIDEL PARTICIPA DESDE OS PRIMEIROS ESTÁGIOS DO 
DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA LIQUIFORM™ 
 

 
 

A Sidel tem o prazer de anunciar a sua participação no início do desenvolvimento da 
tecnologia Liquiform™. Liquiform é uma tecnologia patenteada de fabricação de 
enchimento e moldagem por sopro e que usa o líquido consumível, em vez de ar 
comprimido para formar hidraulicamente e encher os recipientes de plástico em uma 
única máquina ao mesmo tempo, reduzindo significativamente o custo e desperdício. Tem 
o potencial de ser utilizada para uma vasta gama de bebidas. 
 
“A Sidel está empenhada em fornecer as soluções mais sustentáveis de embalagem para 
a indústria de bebidas”, afirma Mart Tiismann, President e CEO do Sidel Group. “Onde 
observarmos oportunidades para desenvolver novas tecnologias inovadoras, vamos fazê-
lo. A nossa participação no desenvolvimento da tecnologia Liquiform é o exemplo mais 
recente desta abordagem. Embora ainda em fase de desenvolvimento, a tecnologia tem o 
potencial para tratar de algumas áreas de melhoria importantes para os nossos clientes 
nos próximos anos, incluindo o potencial de redução significativa de energia e de custos. 
A tecnologia Liquiform também é o exemplo mais recente da flexibilidade do PET como 
material de embalagem mais sustentável para bebidas.  
 
Juntamente com a Amcor, temos o prazer de ser um dos primeiros parceiros a ajudar no 
desenvolvimento desta inovação para o benefício de toda a indústria de bebidas. Estamos 
agora ansiosos para trabalhar com os futuros parceiros do LiquiForm para industrializar e 
comercializar a tecnologia para o benefício de todos os participantes da indústria, tanto 
fornecedores como produtores”. 
 
Agora, outros parceiros potenciais interessados no desenvolvimento podem se envolver 
no processo de industrialização e comercialização desta tecnologia inscrevendo-se no site 
www.liquiformgroup.com. 

http://www.liquiformgroup.com/
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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 
funcionários em todo o mundo, 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sidel.pt/

