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ENGARRAFADOR DE COCA-COLA AL AHLIA GULF LINE
ECONOMIZA 20% DE ENERGIA COM MELHORIA DE LINHA DA
SIDEL SERVICES
Nova solução ajudou a Al Ahlia Gulf Line a economizar 20% de energia e reduzir
custos

Em sintonia com iniciativas ecológicas dos Emirados Árabes Unidos (EAU), a Al Ahlia Gulf Line,
engarrafadora e distribuidora licenciada de marcas da Coca-Cola nos EAU e Omã, anunciou ter
alcançado 20% em economia de energia após atualizar sua linha de produção de água com
soluções inovadoras da Sidel Services™.
Através da implementação de serviços ECO BoosterTM da Sidel, um serviço abrangente baseado
na medição, consultoria e melhoria contínua dos equipamentos de produção Sidel, a Al Ahlia Gulf
Line pôde melhorar o desempenho de sua sopradora reduzindo significativamente o consumo de
energia.
“Sendo uma fábrica certificada pelo ISO 14001:2004 (Sistema de Gestão Ambiental) e pelo
ADEHSMS (Sistema de Gestão de Segurança, Saúde e Ambiente Abu Dhabi – sigla em inglês),
definimos planos ambiciosos para nós mesmos visando reduzir as emissões carbono e o consumo
de energia de acordo com as iniciativas ecológicas do governo local. Estamos empenhados em
produzir de uma forma que respeite o meio ambiente, reduza o nosso impacto ambiental e utilize
os recursos de forma eficiente. Com a integração da tecnologia inovadora e soluções avançadas
da Sidel em nossos equipamentos, fomos capazes de alcançar resultados notáveis que ficaram
evidentes pela melhoria do desempenho e economias de energia e custos”, disse o Ravikanth
Uppaluru, Gerente de Fábrica da Al Ahlia Gulf Line.
A Al Ahlia Gulf Line iniciou a produção interna nas instalações de Al Ain em 1990. Além da água
Arwa, a empresa também engarrafa e distribui marcas da Coca-Cola, como Fanta e Sprite. A
fábrica opera duas sopradoras Universal SBO8 para a produção de refrigerantes, além de uma
linha de água PET equipada com uma Combi (sopradora SBO 20, enchedora Eurotronica, além
de rotuladora Rollquatro) da Sidel.
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“A Al Ahlia é um dos nossos mais antigos clientes nos EAU, já que a nossa história de trabalho
conjunto se estende ao longo de quase duas décadas. A empresa tem sempre mostrado
responsabilidade para com a comunidade da região e o meio ambiente, e nós da Sidel estamos
prontos para apoiar a Al Ahlia com nossas soluções inovadoras que lhes permitem reduzir o
consumo de energia e alcançar uma maior sustentabilidade”, afirmou Samuel Gobbe, Services
Director da Sidel para a região do Grande Oriente Médio e África.
Em 2013, o consumo de água engarrafada nos EAU registrou crescimento tanto no volume total
quanto no valor atual estimado de 6% e 11%, respectivamente. Esse aumento foi devido a uma
grande quantidade de água consumida por razões de saúde e por causa do aumento do fluxo de
turistas. Esta tendência deverá continuar a se intensificar conforme o ritmo do crescimento
populacional e do turismo. Também espera-se que o consumo per capita continue a aumentar.
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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

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.pt
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