Sunnyvale, expositora da ANUTEC BRAZIL, passa a contar com soluções de
embalagens da Webomatic
A Sunnyvale, empresa especializada no desenvolvimento de soluções para automação
e integração de sistemas em processos de produção, passa a ser representante
exclusiva das soluções da fabricante alemã Webomatic no Brasil. A Webomatic foi
fundada em 1958 e é uma das empresas referências mundiais em equipamentos
voltados para embalagem, como termoformadoras, seladoras de bandejas e máquinas
a vácuo.
“Um dos fatores que mais impactaram na decisão de nos tornarmos representantes
exclusivos da Webomatic no Brasil é a série de diferenciais que as soluções oferecem.
São equipamentos com muita robustez, o que aumenta a vida útil e diminui os custos
com manutenção, além de serem fabricadas integralmente pela empresa alemã”,
explica o gerente de vendas da divisão de embalagens da Sunnyvale, Alessandro
Paixão. Outro ponto favorável é que a Sunnyvale já conta com portfólio de peças e
equipe técnica qualificada para atender qualquer demanda preventiva ou de
manutenção das soluções da Webomatic.
As embaladoras Webomatic atendem demandas do setor alimentício, seja indústria ou
varejo. Com a nova parceria a Sunnyvale passa a ter portfolio ainda mais completo de
soluções para o segmento de embalagens, com linhas para atender desde pequenos
comércios até grandes frigoríficos.
A Sunnyvale vai apresentar suas máquinas durante a ANUTEC BRAZIL, de 07 a 09 de
agosto, no Expo Trade Center, em Cutiriba. Para fazer o credenciamento, acesse
https://www.euvou.net.br/ANUTECBRAZIL2018/home.
Sobre a Sunnyvale – A Sunnyvale completa 40 anos de atividades em 2018. Atua no
desenvolvimento de soluções para automação e integração de sistemas para atender
demandas em processos de final de linha de produção. Atuamos nas áreas de
codificação industrial, inspeção e controle de qualidade, embalagens e robôs de
paletização. Representamos as melhores marcas mundiais que oferecem tecnologia
de ponta, o que nos coloca como uma das líderes do mercado brasileiro. A Sunnyvale
também está presente em todas as regiões do País por meio de sua rede de
distribuidores. Mais informações www.sunnyvale.com.br.
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