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Transformando desafios em novas oportunidades: A Sidel instala 
uma linha completa de água para Durrat Al Khaleej no Iraque  

 
 
Como um dos líderes na produção de água engarrafada no Iraque, Durrat Al Khaleej tem 
por objetivo proporcionar a melhor experiência aos consumidores. As soluções de 
embalagem da Sidel cumpriram com êxito seu objetivo ao entregar uma linha completa 
de água com um design de garrafa PET, ao mesmo tempo leve e estável, pesando 
apenas 10,5 gramas para o formato de 500 ml, num tempo de restrições muito severas de 
viagem no Iraque.     
 
Durrat Al Khaleej, fundada em 2007, se tornou conhecido dos consumidores como símbolo de 
água de boa qualidade no Iraque. A empresa está se apropriando de tecnologia de produção 
avançada, não apenas para aderir a regulamentações e padrões nacionais e internacionais, 
mas também para estar na linha de frente da inovação e da sustentabilidade. Garantindo os 
mais altos níveis de qualidade e segurança em toda a cadeia de suprimentos, desde a matéria-
prima até o consumo, Durrat Al Khaleej tem um laboratório que sistematicamente examina a 
água produzida para assegurar que alcance os padrões mais rigorosos para satisfazer sua 
ambição de progresso e desenvolvimento do Iraque.  
 
Design de garrafa PET leve e estável e solução de linha com bom custo-benefício  
 
Para otimizar o design da garrafa e também o desempenho da linha, Durrat Al Khaleej 
escolheu a Sidel por sua expertise em soluções de embalagem. A colaboração entre a Sidel e 
o cliente foi crucial para desenvolver um novo design de garrafa PET e para gerenciar a 
instalação e o comissionamento do equipamento, já que a fábrica para a linha era um projeto 
inteiramente novo. Depois da reunião em Dubai, os especialistas em embalagem da Sidel 
atenderam as expectativas do cliente propondo uma solução leve, mas que também incorporou 
a aparência da garrafa original premium.  A garrafa PET leve no formato de 500 ml, pesando 
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apenas 10,5 gramas, tem grande estabilidade e comprovou seu grande sucesso no mercado. 
Em vista de sua sustentabilidade e baixo custo total de propriedade (TCO), a linha completa de 
águada Sidel tornou-se a solução perfeita, com uma velocidade de 24.000 garrafas por hora 
(gph) para 500 ml. Não somente ajudou o cliente economizar água na limpeza das garrafas, 
mas também dispensou os transportadores a ar. 
 
Serviço excelente que supera as expectativas 
 
“A Sidel forneceu apoio extra muito além do escopo de entregar equipamentos para a Europa, 
escolhendo empresas de navegação de confiança e recomendando especialistas aprovados 
para instalação e comissionamento da linha no Iraque. O inteiro fluxo logístico foi bem 
planejado e implementado suavemente”, declara o Sr. Ibraheem Ghudaib, CEO na Durrat Al 
Khaleej. A instalação e o comissionamento foi muito bem sucedido, atingindo 98,1% de 
eficiência de linha durante a validação de aceitação pelo cliente (CAV) Graças ao excelente 
trabalho em equipe da Sidel, o chute inicial do projeto foi em março de 2020, e a primeira 
garrafa comercializável foi lançada em dezembro de 2020. 
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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). 
 
----------------------------------- 
Para assuntos relativos a conteúdo editorial, publicidade e patrocínio, entre em contato com: 
F&H Communications 
Elina Kresa, Consultora 
Tel: +49 (0) 89 12175 147 
E-mail: sidel@fundh.de   
 
 

 
 
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 
 


