Próxima geração tecnológica de tampas reutilizáveis de latas de
bebidas da XO em 2016
MUNIQUE, 5 de fevereiro de 2015 /PRNewswire/ -- Seguindo a bem-sucedida introdução global de
sua tampa reutilizável para latas de bebidas há dois anos, XOLUTION GmbH, com sede em
Munique, Alemanha, anuncia a próxima geração de tampas de lata e umaumento de sua
capacidade de produção em 2016 para responder à crescente demanda global pela tecnologia XO.
Para ver o Press Release Multimídia, clique em:
http://www.multivu.com/players/English/7428951-xo-resealable-beverage-can/
O sistema XO é uma solução revolucionária de tampas para latas de bebidas que permite às
pessoal fechar e reutilizar uma lata várias vezes, desfrutando dela como quiser. Ao contrário das
latas de bebida normais, que só podem ser abertas uma vez, as latas de bebidas com XO possuem
tampas com um mecanismo de plástico integrado que permite fechar a lata e consumi-la
posteriormente. Quando estamos dirigindo um carro, praticando esportes ou fazendo compras, as
bebidas ficam frescas e com gás, sem derramar, pingar ou permitir que sujeira ou insetos entrem na
lata!
O sistema de fechamento da XO é um produto inovador para latas entre 200ml e 1 litro. Seu
mecanismo "amigável" funciona simplesmente puxando uma tira de abertura/fechamento, que é
deslizada para trás para beber e para frente, quando queremos fechar. As latas fechadas mantêm
a pressão estável e com gás – além de não derramar o líquido. Um selo à prova de adulteração
envolve a tira de abertura e é quebrado quando aberta pela primeira vez, garantindo aos
consumidores que a lata nunca foi aberta anteriormente. A alta taxa de fluxo da XO aumenta a
experiência do usuário. A tampa XO funciona em uma grande variedade de produtos e pode ser
processada nas linhas de produção existentes sem modificação ou novos investimentos de capital.
Marc von Rettberg, CEO da XOLUTION, comenta: "Demorou mais de quatro anos de intensa
Pesquisa e Desenvolvimento para criar e terminar o atual design final da tampa reutilizável XO para
aguentar as demandas mais exigentes sobre uma lata de bebida. Estamos confiantes de que a atual
tampa XO possui todas as credenciais para mudar a situação atual das marcas e da indústria de
latas para bebidas. Os consumidores estão esperando para levar suas latas de bebidas favoritas
onde quiserem."
Novos recursos da próxima geração incluem partes ainda mais finas e com menos plástico para
conseguir uma redução do peso total assim como da altura das pilhas da tampa XO. Tecnologias
plásticas de última geração foram incorporadas para aumentar a resistência ao calor durante o
processo de enchimento para aguentar a pasteurização a altas temperaturas e o engarrafamento
a quente. O tempo de prateleira das latas de bebida cheias com tampas XO é de entre 12 e 18
meses. Além do mais, a próxima geração das tampas XO vai ter suporte a novas gerações de
latas para o diâmetro 202 como CDL®, SuperEnd® e OLOF®. A capacidade de produção para
diâmetro 200, 204, 206 e 209 também estará funcionando em 2017. Além disso, a nova tampa XO
teráuma taxa maior de fluxo e um novo mecanismo flexível de abertura e fechamento em dois
passos para aumentar a segurança do produto e garantir um fácil manuseio pelo
consumidor. As tampas XO estão disponíveis não apenas na cor preta padrão, mas também em
qualquer cor personalizada de acordo com a preferência do cliente.
Para responder à crescente demanda pelas tampas XO por parte das marcas de bebida tanto globais
quanto regionais, a XOLUTION aumentou sua capacidade de produção para 400 milhões de
unidades anualmente, a partir de janeiro de 2016. A XOLUTION está comprometida a aumentar
ainda mais sua capacidade de produção de acordo com a demanda global, seja por seus próprios
esforços ou através de seus parceiros globais licenciados ao redor do mundo.
Nigel Garrard, Diretor Gerente e Chief Executive da ORORA Limited, e parceiro de distribuição
exclusivo da XOLUTION na Austrália e Nova Zelândia declarou: "A tampa de lata reutilizável da XO
oferece a nossos clientes importantes benefícios e oportunidades. A XO é compatível com a maioria
das linhas de enchimento existentes no mercado, exige pouca ou nenhuma mudança na linha de

produção ou investimentos de capital, e seu design leve não significa nenhuma mudança na
quantidade de líquido na lata. Com seu conceito de encaixe, as tampas XO podem ser usadas lado a
lado e em conjunção com as linhas de produção SOT/LOE existentes e não exigem nenhuma
redução na velocidade de enchimento."
A XOLUTION GmbH foi fundada em 2003. A empresa é majoritariamente financiada por Inventages
(uma das maiores empresas de capital de risco do mundo focada em ciências da vida, nutrição e
bem-estar) e agora possui escritórios de vendas/representação nos EUA, República Popular da
China e na Rússia/Países Bálticos para impulsionar os agressivos planos de expansão da empresa.
Para contatos com a imprensa em nome da XOLUTION e do sistema XO, por favor entre em
contato com:
press@xolution.com ou tel: +49-(89)-62-83-299-0
http://www.xolution.com
http://www.facebook.com/XOcans
http://www.youtube.com/user/XOcans
CDL®, SuperEnd®, OLOF®, Tetrapak® são marcas registradas de seus respectivos donos,
protegidas por copyright. XO® é marca registrada da XOLUTION GmbH. Todos os direitos
reservados.

