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Sidel BoostPRIME abre o caminho para a “premiumização” e mais
rendimentos na produção de bebidas envasadas a quente em PET

BoostPRIME™ é uma solução exclusiva de embalagem PET, oferecendo uma excelente
alternativa para bebidas envasadas a quente em garrafas PET. Amplia as oportunidades
para a “premiumização” do produto e aumento dos rendimentos sem comprometer o
desempenho da embalagem nem a experiência de consumo. Essa solução patenteada é
voltada para o mercado de porções individuais de JNSDIT (sigla em inglês para sucos,
néctares, refrescos, isotônicos e chás) envasados em garrafas PET de até 1,2 L à
temperatura de 85-88°C.
A solução de embalagem BoostPRIME elimina a necessidade dos restritivos painéis de vácuo
ou adição de gás nas garrafas PET, que normalmente são necessários para os recipientes
resistirem às temperaturas de enchimento a quente. O formato final da garrafa é obtido com
uma inversão ativa do fundo e conta com três características principais com pouco impacto no
layout da linha de produção de embalagem:
•
•
•

O projeto da embalagem exige especificações precisas da geometria do fundo.
O Base OverStroke System (BOSS) possibilita a formação mecânica do fundo da
garrafa durante o processo de sopro.
O inversor contribui para a inversão do fundo. Essa etapa ocorre depois do enchimento,
fechamento, inclinação e resfriamento — e antes da rotulagem. Ela equilibra a pressão
negativa decorrente do resfriamento da bebida na garrafa de 85°C para a temperatura
ambiente.
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Premiumização: maior atrativo da embalagem para destacar-se na prateleira
A retirada das restrições técnicas do vácuo nas garrafas oferece completa liberdade de forma
para obter garrafas PET premium diferenciadas. Proporciona um aspecto uniforme às garrafas
enchidas a quente e de forma asséptica, compatível com a imagem da marca. Qualquer
formato característico de garrafa com painéis pode ser facilmente adaptado sem afetar a visão
que o consumidor tem do produto. Além disso, amplia o destaque à marca visto que a superfície de rotulagem das garrafas sem painel de vácuo é mais lisa e contribui para uma identidade visual melhor e mais impactante. A qualidade da rotulagem tanto dos rótulos roll-fed como
sleeve melhoram muito devido à pressão interna da garrafa durante a aplicação do rótulo.
Melhora nos rendimentos: uma solução com ótimo custo-benefício e economia
considerável
A solução de embalagem BoostPRIME reduz bastante o consumo de resina PET: pode
diminuir em até 30% o peso das garrafas resistentes ao calor (HR) em comparação com as
garrafas PET HR normais. Também proporciona aos produtores uma economia no material de
rotulagem, tornando possível mudar de uma aplicação de rótulo sleeve para roll-fed. Todos os
parâmetros do processo — pressão do ar durante o sopro, resfriamento do ar — são
otimizados ao nível máximo de velocidade mecânica. Ao investir na solução BoostPRIME em
uma nova linha PET de enchimento a quente para produção de garrafas de 1 L enchidas a
quente, os produtores de bebidas podem recuperar rapidamente o investimento em um ano,
considerando o investimento adicional versus uma configuração tradicional de linha.1 Ao mudar
das garrafas HR normais com painéis de vácuo decoradas com rótulos sleeve para as garrafas
leves com rótulos roll-fed, o potencial de redução de peso das garrafas é estimado entre três e
sete gramas, além de uma redução de dez vezes nos custos da rotulagem.
Qualidade superior da garrafa e desempenho de embalagem ampliado
A solução completa de embalagem garante um processo de sopro e um perfil final do fundo da
garrafa muito uniformes. O resultado é uma garrafa de qualidade superior e excelente
experiência de consumo. Embora leve, a robustez da garrafa não muda quando resfriada
porque a pressão interna da garrafa resultante da inversão do fundo reduz o risco de
deformação. Visto que o recipiente é mais forte e a superfície da parede da garrafa é mais lisa,
a qualidade da aplicação do rótulo é particularmente otimizada. Além disso, o amplo diâmetro
de apoio do fundo aprimora a estabilidade da garrafa através da linha de embalagem e no
palete, contribuindo assim para a eficiência da linha.
1

Uma linha com 20 estações de sopro, produzindo 1.800 garrafas/hora/molde e 5.000 horas de produção/ano.

Contato:
Relações Públicas
Tel.: +39 0521 999 452
press@sidel.com

ARTIGO DE IMPRENSA
As primeiras linhas BoostPRIME de PET enchido a quente bem sucedidas já operam no
México
A solução de embalagem BoostPRIME da Sidel foi aprovada por um cliente importante no
México, onde a produção industrial começou com sucesso no início deste ano. Com
aproximadamente 50 SKUs em produção, esse fabricante de bebidas já alcançou enorme
economia de até 32% no peso das garrafas.2 Essas bebidas enchidas a quente, incluindo suco,
chá e isotônicos são produzidas utilizando uma variedade de configurações de produção:
produção off-line e in-line, equipamentos de sopro e enchimento já em uso e novos da Sidel,
sopradora Sidel independente e a Combi integrada de sopro-enchimento-fechamento da Sidel,
sopradoras SBO Universal e SBO Sidel Matrix™, enchimento com contato e enchimento por
medidor de vazão, aplicação de rótulos sleeve e roll-fed. Todas as linhas configuradas para a
BoostPRIME podem também produzir garrafas resistentes ao calor tradicionais com ou sem
painéis, o que aumenta a versatilidade da solução de embalagem.
Mais informações sobre a solução BoostPRIME: sidel.com/pt/boostprime.

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
Katherina Riesner da F&H Porter Novelli para solicitá-las (ver dados de contato abaixo).
----------------------------------Para assuntos relativos a conteúdo editorial, publicidade e patrocínio, entre em contato com:
F&H Porter Novelli
Katherina Riesner, Consultora Júnior
Tel.: +49 (89) 12175-180
E-mail: sidel@fundh.de
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As economias de 32% são em relação ao formato de garrafa de 237 ml.
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Para mais informações, fale conosco:
Sidel Group
Lucia Freschi, Gerente de Relações Públicas
Tel.: +39 0521 999452/Cel.: +39 3472632237
E-mail: lucia.freschi@sidel.com

Sobre o Sidel Group
Sidel Group é formada pela união de duas marcas sólidas, a Sidel e a Gebo Cermex. Juntos,
somos líderes no fornecimento de equipamentos e serviços de acondicionamento de líquidos,
alimentos, produtos para casa e cuidado pessoal em PET, lata, vidro e outros materiais.
Com mais de 37 mil máquinas instaladas em mais de 190 países, temos quase 170 anos de
experiência comprovada, com forte enfoque em sistemas avançados, engenharia de linha e
inovação. Nossos mais de 5 mil funcionários no mundo todo se empenham no fornecimento de
soluções que atendam às necessidades dos clientes e potencializem o desempenho das
linhas, produtos e negócios.
Para oferecer um alto nível de desempenho é necessário um conhecimento permanente dos
desafios de nossos clientes e o compromisso de responder a esses objetivos únicos.
Realizamos isso por meio do diálogo e do entendimento das necessidades dos mercados,
produção e cadeias de valor. Para complementar, aplicamos nosso sólido conhecimento
técnico e a análise inteligente de dados, a fim de maximizar todo o potencial de produtividade
ao longo de toda a vida útil.
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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