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Criadores de gado leiteiro na Espanha escolhem o envase 
asséptico em PET 

 

 
 

Em cooperação com a Sidel, a empresa de laticínios espanhola Andía Lácteos 

de Cantabria S.L. modernizou sua fábrica em Renedo de Piélagos com a 

tecnologia mais moderna e avançada de envase asséptico em PET para leite 

UHT dessa importante empresa do setor.  

A Andía Lácteos de Cantabria é parte do Iparlat Group, que foi criado originalmente 

pela união espanhola de cooperativas de criadores de gado leiteiro. A empresa 

envasa principalmente bebidas lácteas comercializadas sob uma marca de varejo 

espanhola bem conhecida. A mesma varejista deu o estímulo inicial para realizar a 

troca de embalagem longa vida cartonada e garrafas de PEAD para o envase de 

leite em PET. Em sua Sidel Aseptic Combi Predis™, já em operação, são envasados 

leite de prazo de validade prolongado (ESL), leite UHT e milkshakes em três 

formatos (0,25 L, 1 L e 1,5 L), dando à empresa a oportunidade de ampliar seu leque 

de SKUs.  
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A Sidel Aseptic Combi Predis com sua tecnologia de esterilização seca de preformas 

e tampas foi integrada a uma linha de envase que a empresa já tinha para garrafas 

de PEAD, oferecendo uma produção simples, eficaz quanto ao custo, bem como 

sustentável e flexível.  

 

“A nova Aseptic Combi Predis de baixa velocidade está funcionando a todo vapor e 

oferece as melhores condições de segurança alimentar, atendendo perfeitamente a 

nossos rigorosíssimos requisitos de qualidade de produção”, revela Javier 

Villafranca, Industrial Director do Iparlat Group. A linha opera atualmente a 

9.000 garrafas por hora com eficiência de 97%. Com essa nova linha de embalagem, 

muitos milhões de garrafas foram produzidas pela Andía Lácteos em 2019. 

“Conseguimos ampliar nosso portfólio com a produção de novas receitas de leite 

UHT que antes não podíamos produzir, como leite sem lactose, por exemplo, cuja 

demanda no mercado tem crescido todo dia. Com essa linha de envase asséptico 

em PET de ponta, poderemos fortalecer significativamente a imagem da nossa 

marca no mercado espanhol”, explica Javier Villafranca. 

 

As garrafas PET para leite mostraram ser um enorme sucesso. Com o aumento 

vertiginoso das vendas, a Andía Lácteos de Cantabria decidiu recentemente investir 

em outra Sidel Aseptic Combi Predis, combinada com a solução de transporte e 

acumulação Gebo AQFlex®, a fim de aumentar ainda mais sua capacidade 

produtiva. 
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Geral 

 

 

 

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 Nikolaus Schreck da F&H Porter Novelli para solicitá-las (ver dados de contato 

abaixo). 
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Para assuntos relativos a conteúdo editorial, publicidade e patrocínio, entre em contato com: 
F&H Porter Novelli 
Nikolaus Schreck, consultor sênior 
Tel: +49 (0) 89 12 175 123 
E-mail: sidel@fundh.de   

mailto:sidel@fundh.de


 

 

 

 

 

 

ARTIGO DE IMPRENSA 

 

 

 
A Sidel é uma das líderes no fornecimento de equipamentos e soluções de serviços para o 
acondicionamento de bebidas, alimentos, produtos para casa e cuidados pessoais em PET, 
lata, vidro e outros materiais. 
 
Com mais de 40.000 máquinas instaladas em mais de 190 países, temos quase 170 anos de 
experiência comprovada, com forte enfoque na fábrica do futuro, com sistemas avançados, 
engenharia de linha e inovação. Nossos mais de 5.500 funcionários no mundo todo estão 
empenhados para fornecer soluções que atendam às necessidades dos clientes e 
potencializem o desempenho das linhas, produtos e negócios. 
 
Para oferecer um tal nível de desempenho, é preciso que sejamos flexíveis. Estamos sempre 
atentos para garantir a compreensão dos novos desafios dos clientes e o compromisso de 
satisfazer seus objetivos específicos em termos de desempenho e sustentabilidade. 
Realizamos isso por meio do diálogo e do entendimento das necessidades dos mercados, 
produção e cadeias de valor. Por outro lado, aplicamos nosso sólido conhecimento técnico e a 
análise inteligente de dados para atingir o pleno potencial de produtividade ao longo de toda a 
vida útil do equipamento. 
 
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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