ECOBULK WINE-STORE-AGE
MÁXIMA SEGURANÇA PARA ALIMENTOS E
EFICÁCIA ECONÔMICA NA PRODUÇÃO DE VINHOS

Descubra a nova maneira de obter
resultados perfeitos para o seu vinho.
Contêineres de armazenamento e tecnologia sempre foram uma preocupação fundamental para os produtores
de vinho. Com o IBC WINE-STORE-AGE, nós apresentamos uma solução completamente nova que oferece
uma ampla variedade de benefícios em toda a cadeia
de armazenamento e amadurecimento comparado aos
recipientes convencionais. Você beneficia-se de grandes economias de custos e, ao mesmo tempo, assegura
os mais altos padrões de segurança de alimentos.
As características de barreiras únicas tornam nossos
contêineres de 1000 litros perfeitos para amadurecer
vinho com a exposição cuidadosamente controlada ao
oxigênio.

IBC WINESTORE-AGE
DA SCHÜTZ

ECOBULK MX-EV FOODCERT
COM CAPACIDADE ATÉ 1.000 LITROS

O ECOBULK WINE-STORE-AGE da SCHÜTZ oferece inúmeras vantagens em
comparação aos recipientes em aço inoxidável ou barris clássicos de madeira:
∗	Custos de aquisição e de capital de giro muito menores
∗	Plena capacidade de transporte – também durante o
tempo de armazenamento e maturação

∗	Aproveitamento mais eficaz do espaço devido à forma cúbica
∗	Empilhamento em estado vazio e cheio
(altura de até 4 recipientes) para poupar espaço

∗	Menos custos de transporte e armazenamento
calculados por litro

∗	Manipulação segura e fácil, por exemplo, com
empilhadeira

∗	Excelente higiene, longa vida útil e limpeza
fácil do recipiente

∗	Sem perdas de produto devido à evaporação
∗	Processo de decantação facilitado,
por exemplo, para engarrafamento

MÁXIMA EFICÁCIA ECONÔMICA:
POUPE ATÉ 80 % DOS CUSTOS.

Devido a sua eficácia econômica especial, o SCHÜTZ ECOBULK já é usado
em muitas indústrias de alimentos como embalagem para transporte e
armazenamento. Comparado com barris de carvalho, segundo um estudo
do AWRI (Australian Wine Research Institute), é possível poupar cerca de
80 % dos custos com a maturação do vinho utilizando os ECOBULKS
WINE-STORE-AGE da SCHÜTZ.
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Ideal para a exportação:
Transforme o tempo de espera em tempo
				de transporte!
Os vinhos jovens precisam de muitas semanas e
meses até sua maturação. Com o ECOBULK WINESTORAGE-AGE você pode fazer um ótimo uso deste
tempo na sua cadeia de fornecimento. O design do
nosso IBC o torna ideal como contêiner para transporte rodoviário ou marítimo. Enquanto seu vinho
está nas últimas semanas de amadurecimento, ele já
se encontra a caminho para o mercado de destino.
Ao chegar, o vinho já pode ser engarrafado, e a nova
colheita pode ser iniciada semanas antes do que seria
possível caso o transporte fosse realizado após a finalização da maturação.

Exemplo: O tempo de maturação no IBC é de 24 semanas…

Reduza para metade os custos de transporte
com o ECOBULK WINE-STORE-AGE.
Exemplo de cálculo: Você exporta seu vinho em um contêiner marítimo de
20 polegadas, por exemplo, da Austrália, América do Sul, África do Sul ou EUA
para a Europa. Os custos de frete correspondem a R$ 11.840.

NO IBC WINE-STORE-AGE DA SCHÜTZ:

EM GARRAFAS ENCHIDAS:

Carga máxima:

Carga máxima:

18 IBCs

12.000 garrafas num palete

Quantidade transportada:

Quantidade transportada:

18.000 litros de vinho

9.000 litros de vinho

Engarrafamento:
no mercado de destino
Para venda no mercado de destino:

24.000 garrafas

12.000 garrafas

Preço de transporte por garrafa:

Preço de transporte por garrafa:

R$ 0,49

R$ 0,99

Conclusão: Transporte seu vinho para o seu mercado
de destino no ECOBULK WINE-STORE-AGE e você se
beneficia de um recipiente de transporte mais eficiente,
no qual também economiza tempo e dinheiro.

…entre estas, 6 semanas a caminho para
o mercado de destino!
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Seu vinho está pronto
para uma nova solução –
o ECOBULK WINE-STORE-AGE da SCHÜTZ.

A produção de vinho exige cuidado
específico ao longo de todo o processo –
desde a maturação até o armazenamento,
do transporte até o engarrafamento.
SCHÜTZ é a primeira fabricante mundial
de embalagens a oferecer IBCs com
barreira de permeação EVOH integrada.
Isso dá-lhe pleno controle sobre a adição
de oxigênio, além de proteger a qualidade do seu vinho.

PALETE
Completamente em plástico –
robusto, higiênico e fácil de limpar

A barreira EVOH previne a entrada e saída de oxigênio, nitrogênio e
outros gases, tais como aromas e odores, evitando que a qualidade
e as características do vinho sejam afetadas negativamente.
A vida útil do produto é significativamente estendida.

ABERTURA DE ENVASE
∗ Tampa rosqueável DN 150 ou DN 225
∗	Disponível opcionalmente com
“Breather System” para a ventilação
BARREIRA DE PERMEAÇÃO EVOH

RECIPIENTE INTERNO
Feito de PEAD virgem para máxima
qualidade e neutralidade do sabor
e do odor

GRADE
Feita de aço galvanizado para
máxima resistência e vida útil

VÁLVULA DE DESCARGA
∗	DN 50 ou DN 80, integrada ou
rosqueável

∗	Mais variações estão disponíveis
sob solicitação (por exemplo,
Camlok ou conexões para
alimentos)

OXIGÊNIO, CO2 , N 2
E OUTROS GASES

ECOBULK

MX-EV

ATMOSFER A
AMBIENTE

FOODCERT

OXIGÊNIO, CO2 ,
N 2 E OUTROS
GASES

FR AGR ÂNCIAS
E AROMAS

COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS
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SCHÜTZ FOODCERT – nosso padrão
para máxima segurança de alimentos.
Os recipientes de plástico para vinho e outros
alimentos estão sujeitos a exigências especiais.
Por isso, nosso ECOBULK WINE-STORE-AGE
é certificado com SCHÜTZ FOODCERT –
nosso padrão para segurança de alimentos,
que vai além do teste e homologação dos
materiais utilizados segundo a FDA (Food and
Drug Administration).

MATERIAIS UTILIZADOS
DE ACORDO COM O PADRÃO FDA
CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS
EXIGÊNCIAS MÍNIMAS SEGUNDO:
ISO 9001, GMP & PIM (EU)
CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA
SEGUNDO FSSC 22000:
ISO 22000:2005 & ISO/TS22002-4 & HACCP
ABORDAGEM INTEGRAL DOS PROCESSOS:
ENTREGA, FABRICAÇÃO, AMBIENTE DE
PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

1
2
3
4

RISCO

Com SCHÜTZ FOODCERT, você pode ter a certeza de que o risco de
contaminação para cada ECOBULK utilizado em sua cadeia produtiva foi
praticamente excluído. Ao visualizar os processos como parte de um todo, o
SCHÜTZ FOODCERT oferece a mais alta qualidade e segurança na produção
de vinhos. O certificado subjacente, o Food Safety System Certifcation
(FSSC) 22000, é reconhecido pela Global Food Safety Initiative (GFSI) e serve
também a seus clientes para comprovar a máxima segurança de alimentos.
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Os testes confirmam:
A qualidade e o sabor convencem!
Os vinicultores e adegueiros aprimoraram, continuamente,
seus processos visando obter a qualidade de vinho desejada,
com segurança e eficácia. Assim como as uvas, o processo
de maturação e a técnica de armazenamento do vinho
têm um papel decisivo. A SCHÜTZ, em cooperação com
um vinicultor australiano de Central Victoria, prosseguiu as
pesquisas efetuadas pelo AWRI (Australian Wine Research
Institute), buscando analisar o armazenamento e a maturação
de vinhos mediantes testes de adequação aos IBCs.

O resultado:
No IBC WINE-STORE-AGE da SCHÜTZ,
o vinho amadurece obtendo qualidade premium!

Para um teste comparativo entre barris de carvalho e
contêineres, foram utilizados 1.040 litros de Shiraz do
ano 2014, um vinho tinto do sul da região vinícola
Bendigo, na Austrália. Os dois modelos de recipientes foram envasados com um vinho onde a fermentação malolática já estava concluída. Foram adicionados lascas de carvalho para obter o típico sabor da barrica.
Um vinho tinto clássico, antes do engarrafamento, precisa 40 miligramas de oxigênio por litro, o qual reage com os componentes fenólicos e apoia os polímeros
pigmentados e os taninos condensados. O espaço de ar existente no IBC fornece
3 miligramas de oxigênio por litro. O vinho foi depurado a intervalos regulares
para reduzir a sedimentação, que adicionou mais 6 miligramas por litro.
Esse processo foi repetido, no total,
quatro vezes em intervalos de quatro semanas, levando a um vinho de
excelente qualidade – pronto para ser
engarrafado.

IBC WINE-STORE-AGE DA SCHÜTZ

O teste efetuado foi apresentado em
julho de 2015 , na revista especializada
"AUSTRALIAN & NEW ZEALAND
GRAPEGROWER & WINEMAKER“, edição 618.
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Deseja obter mais informação sobre as possibilidades de aplicação
do IBC WINE-STORE-AGE ou tem exigências especiais?
Teremos todo o prazer em lhe ajudar!

SCHÜTZ VASITEX · Indústria de Embalagens S.A.
Viela Urga, 692 - Guarulhos - SP. Brasil - CEP: 07175-332
Telefone: +55 11 2436 3760 · Fax: +55 11 2436 3508
E-mail: contact@schuetz-vasitex.net · www.schuetz-vasitex.net

