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A Sidel amplia sua plataforma de embalagem wrap-around WB 
para incluir o processamento de caixas RSC 

 

   

 
A Sidel lançou uma nova encaixotadora Cermex WB47, ampliando sua gama wrap-
around WB para processar não só folhas wrap-around, mas também caixas tipo 
americana (RSC e HSC). Além disso, a plataforma atualizada WB garante maior 
flexibilidade e tempos de troca de formato mais curtos. Em 45 anos, a Sidel já instalou 
mais de 8.000 encaixotadoras, inclusive 1.000 máquinas wrap-around. A campeã de 
vendas Cermex WB46 e a nova Cermex WB47 já foram fabricadas mais de 130 unidades 
em quatro anos. 
 
A situação atual do mercado exige equipamentos mais adaptáveis, que sejam capazes de 
processar diversas combinações de embalagens primárias e secundárias agrupadas em muitos 
tamanhos e configurações de lotes. Além disso, as séries de produção têm ficado mais curtas. 
Assim, alta flexibilidade com menor indisponibilidade e trocas de formato rápidas, fáceis e 
repetíveis no encaixotamento são essenciais. Atendendo a diversos requisitos de 
supermercados, outlets, lojas virtuais, entre outros, a plataforma de embalagem Cermex WB é 
realmente única para os mercados de alimentos, produtos de cuidados pessoais e domésticos 
(FHPC, na sigla em inglês). 
 
“A gama de encaixotamento da Cermex WB é capaz de processar uma grande variedade de 
tipos de embalagens primárias e secundárias, inclusive completas folhas wrap-around, 
bandejas, bandejas com bordas, embalagens de duas peças (bandeja e tampa), e tem 
recursos de embalagens display e abre fácil. Com a Cermex WB47, a Sidel amplia a 
flexibilidade e adaptabilidade da solução ainda mais”, explica Didier Saussereau, Packing 
Product Manager da Sidel. A nova encaixotadora possibilita o processamento de caixas RSC e 
sem aba superior (HSC, sigla de Half Slotted Case) com a velocidade maior de 22 caixas por 
minuto em comparação com 15 caixas por minuto da gama tradicional de encaixotamento 
RSC. Além disso, a versão wrap-around pode processar até 30 folhas por minuto. Assim, se 
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alguns proprietários de marcas ainda operam com caixas RSC, a escolha da WB47 ainda 
permite que eles migrem futuramente com facilidade para folhas wrap-around, graças a essa 
plataforma comum e kit de upgrade simples. A plataforma de encaixotamento WB também é 
capaz de realizar desde trocas de formato de fácil execução até as totalmente automáticas, 
reduzindo o tempo de indisponibilidade ao trocar produtos, embalagem, tamanhos ou 
configurações de lotes. O tempo médio para a troca de formato é de cinco minutos, 
dependendo da versão.  
 
Para aqueles fabricantes que já têm as máquinas Cermex WB46 em suas instalações, a nova 
Cermex WB47 não só ampliará as opções de embalagem secundária, mas também manterá o 
padrão de seus recursos de encaixotamento, com fácil treinamento de operadores e equipe de 
manutenção  “Foi esse o caso com dois proprietários de marcas globais que ficaram satisfeitos 
com suas soluções Cermex WB46 bem conhecidas, consagradas e confiáveis e decidiram 
adquirir a nova WB47 para completar suas opções de embalagem”, conclui Didier. 
 
A Sidel projeta e fabrica soluções de embalagem para qualquer tipo de embalagem secundária 
de papelão. Em 45 anos, a Sidel já instalou 8.000 encaixotadoras no mundo todo, inclusive 
1.000 máquinas wrap-around. Graças a diversos sistemas de alimentação e agrupamento 
adaptados aos tipos de embalagem primária, 130 unidades da Cermex WB já foram vendidas 
com diferentes configurações para diversas necessidades de categorias de mercado desde 
2017. Além disso, a unidade especializada em embalagem secundária da Sidel em Corcelles-
lès-Cîteaux (França), onde a plataforma WB é fabricada, recebeu o prêmio “Vitrine Industrie du 
Futur” em 2020. Esse prêmio reconhece a implementação de iniciativas da Indústria 4.0 com 
novas tecnologias, como robótica, cobótica, mecatrônica, comissionamento virtual, máquinas 
conectadas e gêmeos digitais. A “Alliance Industrie du Futur” (AIF) também valorizou a 
ambição das instalações quanto a design ecológico e estratégia de capacitação e recrutamento 
de talentos, inclusive a cocriação de uma escola de robótica. 
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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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