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Marco da confiança da indústria nas soluções de rotulagem: 
5.000a. rotuladora da Sidel entregue à Ting Hsin 

 

  

 
A Sidel atingiu um novo marco de desempenho e qualidade em sua história ao entregar 
sua 5.000a rotuladora para o Ting Hsin International Group (Ting Hsin) na China. 
Detentora de uma das maiores bases instaladas de rotuladoras da Sidel no mundo, a 
Ting Hsin mais uma vez escolheu a Sidel — e sua solução de rotulagem de última 
geração EvoDECO — para atender às demandas do mercado atual com uma solução de 
rotulagem inovadora que é projetada para proporcionar maior flexibilidade, 
modularidade e eficiência quanto ao custo.  
 
A cooperação de longa data entre a Sidel e a Ting Hsin remonta a 2005, quando as primeiras 
20 rotuladoras para linhas de água foram instaladas. Como uma das principais empresas de 
bebidas do mundo, a famosa marca de bebidas Master Kong é parte da Ting Hsin, liderando o 
segmento de chás prontos para beber na China com participação de mercado de 46% e 
estando entre os dois principais fabricantes de refrigerantes na China, com cerca de 30% de 
participação de mercado12. A ênfase da Ting Hsin em segurança dos produtos e alimentos é 
refletida no fato de ela fazer questão de instalar equipamentos confiáveis. 
 
Muitas tendências — influenciadas por regulações e escolhas de estilos de vida saudáveis dos 
consumidores e suas preocupações com o meio ambiente — têm mudado o mercado de 
bebidas na China a uma velocidade impressionante. As pessoas preferem comprar bebidas de 
marcas que incorporam suas crenças. Assim, é crucial para as marcas fazer todo esforço para 
otimizar a experiência de consumo da marca com uma produção sustentável e eficiente quanto 

 
1 Nielson Retail Measurement Service (2019) 

2 Ambas as participações de mercado se referem a volume. 
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ao custo. Ao longo dos anos, a experiência e soluções inovadoras da Sidel têm se comprovado 
pela flexibilidade, modularidade e confiabilidade. 
 
A EvoDECO Roll-Fed, a mais nova integrante da família de rotuladoras da Ting Hsin, é 
equipada com funções anteriormente não disponíveis, como o sistema automático de limpeza 
de tambor de vácuo e de remoção do rótulo, ambos proporcionando constante disponibilidade 
operacional. Baseada numa estrutura em comum e design otimizado, a rotuladora permite 
trabalhar com diferentes unidades de manutenção de estoque (SKUs). A plataforma EvoDECO 
pode proporcionar várias aplicações de rotulagem numa mesma máquina com múltiplas 
tecnologias ou uma só aplicação para otimizar a disponibilidade operacional e baixar o custo 
total de propriedade (TCO). O design da rotuladora também é simplificado, com mais ênfase na 
ergonomia, facilitando a operação e reduzindo a manutenção.  
 
Como uma das três maiores empresas de soluções de rotulagem do mundo, a Sidel tem 
continuamente garantido e promovido a imagem de diversas marcas desde 1976. Em sua 
fábrica especializada em rotulagem em Mântua, Itália, a empresa não só fabrica equipamentos 
com aplicações de rotulagem de cola quente, cola fria, roll-fed e autoadesiva para frascos de 
PET, vidro e lata em tamanhos variados, mas também fornece serviços de excelente qualidade 
para apoiar seus clientes no mundo todo.  
 
Leia mais sobre as soluções de rotulagem da Sidel aqui: 
https://www.sidel.com/en/labelling-eq-6 
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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 Elina 

Kresa da F&H Communications para solicitá-las (ver dados de contato abaixo). 
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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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