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Liquid Foods



Uma herança 
em invenção

A JBT Corporation, formada pela cisão da FMC Technologies, em 2008, 
representa uma tradição em invenção e pioneirismo que data da fundação da 
Empresa Bean Spray Pump, em 1884. Abaixo estão apenas algumas de nossas 
conquistas ao longo dos anos:

Hoje: A JBT, através de nossa unidade de negócios Liquid Foods, é uma líder 
de mercado que projeta, fabrica, testa e instala sistemas tecnicamente 
sofisticados e produtos para uma diversificada base de clientes globais. 

1884 John Bean inventa a bomba de pulverização 
contínua, fundada a Bean Pump Company

1928 A Bean Pump Company adquire a Anderson 
Barngrover, fabricante de esterilizadores 
rotativos, enchedoras e outros equipamentos 
de processamento de frutas

1930 Desenvolvida a primeira extratora mecânica 
de suco cítrico de alto volume

1945 A FMC investe e adquire definitivamente todo o 
IMC, um consórcio que inclui a Continental Can 
Company em St. Niklaas, Bélgica

1968 Esterilizador asséptico Flash Cooler FranRica™, 
projetado para atender volumes de alta 
capacidade para processadores de tomate

1969 Licenciou e iniciou a produção do Thermally 
Accelerated Short Time Evaporator 
(T.A.S.T.E.) na Europa, Oriente Médio e Ásia.

1982 Comercializou o processo de produção de 
tanques assépticos para armazenagem de 
sucos cítricos não concentrados

1983 Desenvolveu o primeiro centro de 
processamento de suco cítrico centralizado e 
automatizado

1990 A linha Fresh'n Squeeze® Multi-Fruit Juicer 
de extratoras de ponto de venda chega pela 
primeira vez ao mercado 

1993 Desenvolvidos esterilizadores e enchedoras 
assépticas para embalagem a granel segura e 
confiável de produtos alimentícios com alto e 
baixo teores de acidez

2004 Introduzido no mercado o Modelo 593 de 
extratora, a nova geração em tecnologia em 
extração de suco cítrico.

2008 Os negócios de processamento de alimentos 
e transporte aéreo da FMC se desmembraram 
para formar a JBT Corporation

2009 Lançada a família READYGo™ de sistemas 
montados em skid

2012 A JBT adquire a linha de produtos rotativos 
Molenaar e se funde na operação sul-africana

2014 A JBT adquire a ICS Solutions da Stork Food 
& Dairy Systems

2015 A JBT adquire a Stork Food & Dairy Systems.
 A JBT adquire Sistemas de Processamento A & B.
2017 A JBT adquire a AVURE Technologies. 

A JBT adquire a PLF International.
2018 A JBT adquire a FTNON.
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Liquid Foods constrói presença para construir 
relações
Como empresa, nosso foco vai além das vendas. Trabalhamos para construir relacionamentos 
de longo prazo, continuamente expandindo nossa rede global, investindo para desenvolver novas 
tecnologias e impulsionando nossa liderança no setor a fim de contribuir para o crescimento e o 
sucesso do cliente.

Construindo Relacionamentos de Longo Prazo 

Conforme crescemos com os nossos clientes, nossa jornada 
juntos só começa com o equipamento que construímos e 
instalamos. Nosso foco é agregar valor real em longo prazo, 
concentrando nosso desenvolvimento em conhecer o negócio de 
nosso cliente e traduzi-lo em soluções. Estamos continuamente 
à procura de criar novas maneiras de agregar mais valor para 
nossos relacionamentos, de ajudar nossos parceiros a operar de 
maneira mais eficiente e econômica para obterem produtividade e 
competitividade melhoradas, porque sabemos que contribuir para 
o sucesso de longo prazo de nossos clientes é fundamental para 
o nosso próprio sucesso.

Os ganhos e lucros de seu negócio estão diretamente 
relacionados com o quanto você pode produzir em um 
determinado período de tempo, o que, por sua vez, depende 
do desempenho, confiabilidade e disponibilidade de seu 
equipamento. Isto exige que cada máquina seja reparada e 
otimizada regularmente. 
O contrato de serviço JBT PRoCARE oferece inspeções 
preventivas programadas e a manutenção do seu equipamento, 
minimizando custos inesperados e que afetem o orçamento, 
com manutenção reativa. Um contrato de serviço de PRoCARE 
é projetado para dar a você um custo mensal previsível, com 
base nas condições atuais de uso do seu equipamento, e uma 
administração simples. O PRoCARE oferece tranquilidade para 
você saber que pode produzir como planejado com o melhor 
desempenho do seu equipamento durante a sua vida útil.

Presença Global

A Liquid Foods construiu uma forte presença em todo o mundo 
com operações ou escritórios em mais de 15 países. Nossa 
rede global de P&D, suprimento, fabricação, vendas e serviços 
permite que forneçamos uma assistência altamente responsiva e 
econômica para os clientes que buscam crescer onde o mundo 
está crescendo mais rapidamente. Continuamos a construir 
sobre a presença da JBT em regiões-chave, particularmente em 
mercados emergentes, como a Ásia.

Presença Tecnológica

A Liquid Foods é líder em tecnologia em praticamente todos 
os seus negócios, desde a esterilização até o processamento 
de frutas. Com cinco centros tecnológicos em todo o mundo, 
estamos constantemente em busca de oportunidades para 
alavancar e exercer esta liderança de forma que beneficie nossos 
clientes, incluindo parcerias para ajudar a aperfeiçoar seus 
novos produtos e processos. Continuamos fazendo de P&D um 
investimento de alta prioridade para manter críticos a tecnologia e 
o processo de inovação, definindo os pontos fortes para a Liquid 
Foods a longo prazo.

Presença na Indústria

Entre as indústrias de processamento de alimentos, somos um 
líder global servindo líderes globais. Aponte o nome de uma 
empresa líder em processamento de suco ou frutas, que são 
grandes as possibilidades de essa empresa ou seus fornecedores 
serem clientes de longa data. Como um parceiro para os líderes 
da indústria, a Liquid Foods desenvolveu uma incrível base ampla 
e sólida de conhecimento, especialização e experiência que 
beneficia todos os clientes, incluindo empresas de menor porte e 
regionais.



A JBT desenvolve e fornece soluções inovadoras de processamento de alimentos 
e bebidas para processadores de alimentos multinacionais e regionais.

PRINCIPAIS MARCAS DE PRODUTOS

• Linha FranRica™ de esterilizadores assépticos
• Linha Fresh’n Squeeze™ de extração sucos no ponto de venda
• READYGo™ sistemas de processamento e limpeza em skid montado

Processamento de Citros

A JBT é a fornecedora líder mundial de uma ampla gama de soluções para a indústria global 
de processamento de citros. Nossos equipamentos, incluindo produtos para extração, refino, 
troca de calor, mistura e evaporação, entrega consistentemente resultados superiores aos 
processadores de citros para as suas necessidades de processamento de suco e ingredientes.

Adicionalmente ao processamento de suco cítrico industrial, a JBT também produz as extratoras Fresh'n 
Squeeze no ponto-de-venda para volumes menores e uso mais direcionado ao varejo.

Processamento de Tomate

Os sistemas de processamento de tomate da JBT são capazes de operar com todos os tipos de tomates a fim de obter uma grande 
variedade de mercadorias, tais como produtos sem pele (inteiros ou em cubos), molho, concentrados e ketchup. A tecnologia JBT foi 
desenvolvida para atender as demandas dos atuais processadores de tomate. Nosso compromisso total com esta linha de produtos tem 
levado ao desenvolvimento de produtos inovadores para melhorar a eficiência operacional, minimizar o tempo de inatividade, e reduzir o 
investimento de capital para nossos clientes de processamento de tomate.

Processamento de Frutas de Clima Temperado

A JBT é a principal fornecedora de equipamentos e soluções dentro do segmento de indústria de frutas e vegetais. Da preparação 
à preservação, transporte e embalagem, a nossa gama completa de tecnologias captura o frescor, sabor, textura, aparência e valor 
nutricional dos produtos frescos e processados à base de frutas e vegetais. Maçãs, peras, pêssegos são todos processados de forma 
eficiente usando soluções JBT de processamento.

Processamento de Frutas Tropicais

A JBT é uma ampla fornecedora de soluções para processadores de frutas tropicais. Mangas, bananas, abacaxis e outros frutos tropicais 
podem ser convertidos em purês, concentrados, néctares de frutas ou suco integral, dependendo das exigências do mercado final. De 
extração à evaporação para processamento asséptico, a JBT tem uma solução de fruta tropical para o mercado.



Processamento de Frutas e Vegetais 
Preparação e Manuseio de Frutas: A JBT possui uma ampla gama de equipamentos para, de forma eficiente e suave, receber, lavar, 
classificar, elevar e transportar todos os tipos de frutas na chegada da indústria de processamento. Nossas soluções de manuseio de frutas 
ajudam a garantir que as frutas e vegetais sejam preparados da melhor forma possível para produzir o máximo rendimento e qualidade em 
todas as fases de processamento.

Extração:  A JBT produz equipamentos de processamento de citros para o mercado global. Nossa extratora 
de frutas Citrus Extractor, designada como marco histórico da Sociedade Americana de Engenharia Mecânica, 
está no centro de qualquer sistema de processamento de citros. A capacidade de separar instantaneamente, 
suco, polpa, óleo e frações da casca em uma única máquina torna a extratora de citros JBT verdadeiramente 
única. O turbo extrator de suco FTE, que utiliza força centrífuga para separar as fases líquida e sólida, é 
projetado para processar frutas não cítricas, vegetais e outros produtos. Além disso, somos reconhecidos em todo o mundo 
como o principal fornecedor dos melhores sucos para a indústria do setor de alimentos.

Refino: A “Família de Finishers” JBT é projetada para cobrir a gama completa de refino de suco (separação do suco do bagaço), refino de 
óleo (separando o bagacilho da emulsão de óleo e água) e aplicações de recuperação de sólidos secundários extraídos da água (WESOS). 
A JBT oferece uma ampla variedade de tecnologias de refino - de modelos de pá a parafuso, até híbridos - permitindo aos nossos clientes 
separar, de forma eficiente, as fases líquida e sólida em suas linhas de processamento de frutas e vegetais.

Processamento Asséptico: LAs principais competências da JBT em assépticos inclui sistemas 
de esterilização e desaeração, recuperadores de óleo, enchedoras de tambores e bins, sistemas de 
estocagem a granel, mistura de suco e adição de sabor, e sistemas de carga de tanques. O mercado 
global de processamento de tomates usa extensivamente nossos esterilizadores FranRica Flash Coolers 
e soluções de processamento asséptico. A tecnologia de processamento asséptico da JBT oferece 
características de qualidade superior de produtos, tais como aprimoradas propriedades organolépticas, 
cor, consistência e sabor.

Evaporação: A JBT tem uma longa história na tecnologia de evaporação. Sob licença do inventor, 
os Evaporadores T.A.S.T.E. (Thermally Accelarated Short Time Evaporators) podem ser encontrados 
nas indústrias processadoras de citros, frutas tropicais e de clima temperado em todo o mundo. Este 
evaporador de passagem-única é o padrão da indústria para a produção de sucos concentrados de citros. 
Além disso, a JBT pode oferecer evaporadores de circulação forçada, bem como evaporadores híbridos 
para permitir também a concentração dos produtos de tomate.

Envase e Embalagem a Granel: se processadores precisam de enchedoras dedicadas para aplicações 
de alto volume ou uma combinação de esterilizador e enchedora asséptica para pequenos volumes, a 
JBT tem uma solução disponível de enchedora asséptica. Para requisitos de envase asséptico maior 
e autônomo, a JBT oferece tanto o modelo CLASSIC quanto o IMPERIAL de envase para atender 
as diversas preferências de capacidade e bocal. Estas enchedoras assépticas a granel são capazes 
de encher produtos estéreis desde sucos coados a produtos com grandes partículas em tambores, 
bins ou tanques. A enchedora MEDALLION para produtos com baixa acidez é o último lançamento da 
JBT no mercado. Décadas de experiência no envase de produtos alimentares permite à JBT fornecer 
diversas opções de envase para o produto final, usando nossa exclusiva tecnologia Unifiller. Do envase 
multi-disparo, onde suco e polpa são adicionados em fases diferentes durante o processo de envase, a 
enchimento de disparo-único, onde suco e polpa são adicionados ao recipiente de produto final em uma 
única fase, a JBT tem uma solução de enchimento para se adaptar a qualquer preferência de suco e 
bebida.

Recuperação de Ingredientes: com processadores de frutas e vegetais que precisam maximizar suas 
receitas em um mercado competitivo, se tornou mais importante do que nunca recuperar o máximo 
possível de subprodutos ou ingredientes adicionais do processo. A JBT oferece muitas soluções para 
recuperar polpa, partículas, óleos essenciais prensados a frio, sólidos secundários de suco, frações 
químicas e produtos com casca. Nosso sistema READYGo d-LlMONENE é apenas um dos mais 
recentes produtos lançados no mercado.

Mistura e Combinação: a partir de diferentes ingredientes e produtos semiacabados, a JBT fabrica 
equipamentos para fazer os seguintes produtos finais em frascos, latas, outros recipientes; molho com 
base de tomate com e sem cubos de vegetais, suco de frutas com e sem pedaços de frutas, ketchup, 
comida para bebê, geleia, smoothies, sopas com baixa acidez, Refeições Prontas..
Para la línea de producción de alimentos de reconstitución, presentamos una línea completa para Para 
a linha de produção de Alimentos de Reconstituição, apresentamos uma linha completa para envase 
asséptico a frio ou a quente: Tanques blend, Pré-aquecedores, Desaeradores, Homogeneizadores, 
Pasteurizadores, Resfriadores.
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Soluções de Preservação

Aplicações de mercado e tipos de recipientes, nós podemos ajudá-lo com soluções eficazes

• Sopas, refeições prontas, massas, frutos do mar, conservas de vegetais e frutas, carne enlatada, alimentos à base de arroz
• Leite condensado & creme de leite
• Comida para bebê
• Geleias, mel e pastas, molhos e coberturas,
• Bebidas não gaseificadas, sucos, bebidas nutricionais
• Fórmula infantil, leite em pó, café solúvel, bebidas esportivas em pó

Centros de Pesquisa e Tecnologia JBT a seu serviço em todo o mundo

Os CPTs na Europa, Ásia e Américas oferecem uma ampla gama de serviços de valor agregado para melhorar as técnicas de processamento e 
embalagem. A JBT tem a equipe, equipamento e experiência para executar os estudos de processo térmico (penetração de calor, distribuição de 
temperatura e validação de processo), envase e testes de recravação em nossa planta-piloto ou em sua própria fábrica..

A JBT desenvolveu um entendimento único do mercado de seu cliente, o qual estamos mais do que 
dispostos a compartilhar sob a forma de aconselhamento, soluções eficazes e um excelente nível de 
serviço. Você pode confiar na JBT para ajudá-lo a fazer a escolha certa no que se refere ao método 
mais adequado de processamento.

Envase  |  Recravação  |  Esterilização
Mais de 50% da produção mundial de alimentos de longa durabilidade são 
envasados, recravados ou esterilizados em equipamento JBT. Com milhares 
de linhas em operação no mundo todo, a JBT é a fornecedora líder mundial de 
soluções de processamento integrado para recipientes de metal, vidro e plástico.
De máquinas individuais à linhas completas de processamento, nós agregamos 
valor e segurança ao produto. Os equipamentos JBT captam a qualidade, a 
nutrição e o sabor do seu produto ao menor custo por unidade produzida.

Lata Pote de Vidro Garrafa de Vidro e 
Plástico Copo Pouch Tetra Recart

Enchedoras    

Recravadoras   

Esterilizadores por batelada      

Esterilizadores Rotativos de 
Pressão 

Esterilizadores Hydromatic     



Envasadoras  

As envasadoras da JBT operam com recipientes de metal, vidro e plástico e são adequadas para 
processar uma vasta gama de produtos, de líquidos a altamente viscosos com ou sem partículas. 
A JBT oferece uma extensa variedade de princípios de envase: volumétrico, granular, a vácuo, por 
peso, nível e fluxo; adaptáveis para requisitos específicos de produtos. 
A construção robusta e de alta precisão das envasadoras JBT garante alta acuracidade no 
enchimento de linhas de alta velocidade das indústrias líderes. As envasadoras JBT são reconhecidas 
pela excelência no design higiênico e capacidade CIP sem necessidade de desmontagem.

Recravação

Durante anos, a JBT desenvolveu um patrimônio em experiência de recravação em soluções 
inovadoras e econômicas para embalagens em metal, vidro e plástico (aerossóis, pó, bebidas e 
outras aplicações alimentares e não alimentares). As recravadoras JBT atendem as necessidades 
das indústrias por baixa manutenção, alta produtividade, facilidade de limpeza, comutador de 
latas mais rápido, desempenho confiável, e conforto e segurança do operador aprimorados.

Esterilização In-Container

Sistemas Automáticos de Esterilização por Batelada (ABRS) 

Todos os esterilizadores estáticos e por agitação da JBT são equipados, de forma padrão, 
com Steam Water Spray™.  O processo de esterilização é eficiente, rápido e homogêneo com 
sobrepressão de ar, proporcionando o máximo de segurança do produto e flexibilidade na 
embalagem, ainda economizando água, tratamento químico da água e energia em um ambiente 
de processamento limpo.
Na execução de processos múltiplos os esterilizadores JBT oferecem as opções de 
processamento entre imersão por aspersão de água de vapor, imersão total e parcial de água, de 
modo que cada recipiente possa ser processado em ótimas condições térmicas.

Esterilizador de Pressão Rotativo Contínuo

Desde 1921, mais de 7.500 Esterilizadores de Pressão Rotativo Contínuo JBT foram colocados 
em produção em todo o mundo e processam mais da metade da carne enlatada do planeta. Ano 
a ano a JBT promove a evolução da tecnologia do esterilizador rotativo para oferecer um produto 
de alta qualidade e consistência ao menor preço por unidade produzida. Hoje, a tecnologia do 
esterilizador rotativo continuo permite aos processadores a operação com lata tradicional e 
moderna, empilhável, leve e de fácil abertura (Easy Open End). Não existe maneira mais fácil de 
esterilizar grandes volumes de alimentos do tipo convexo em recipientes cilíndricos metálicos.

Esterilizador Hidrostático Contínuo - JBT Hydromatic®  

O esterilizador JBT Hydromatic® é ideal para processamento de produtos que requerem longo 
cozimento e períodos de resfriamento, alto rendimento e pouca ou nenhuma agitação. Nosso 
Hydromatic® se destaca pelo seu processamento seguro e contínuo. Com alta capacidade 
e baixos custos de produção, ele pode, da forma mais segura possível, proporcionar mais 
durabilidade a uma variedade de produtos embalados.

Sistemas de Processamento em Pó

A gama de equipamentos PLF de enchimento 
com pó a vácuo foi construída para atender 
os mais rigorosos requisitos das indústrias de 
alimentos, bebidas, cosméticos e farmacêuticos. O princípio de enchimento sem hélice resulta 
em manuseio suave de produtos e o mínimo de ruptura de produtos.



Processamento de Enchimento por Moldagem por Sopro

A tecnologia dos sistemas de alimentos e produtos lácteos baseia-se na experiência adquirida através do fornecimento de mais de 1.000 
processadores UHT, 200 máquinas de moldagem por sopro, 150 enchedoras rotativas de peso, 60 enchedoras lineares assépticas e semi-
assépticas e centenas de esterilizadores contínuos..

Soluções para Lácteos 
Esterilização, Envase Asséptico e Fechamento 
Especializada no projeto, engenharia e fabricação de máquinas de embalagem para as 
indústrias de processamento de lácteos e de alimentos..

JBT BottleTec™(Sopradora de Extrusão)

A Sopradora de Extrusão BottleTec™ da JBT produz garrafas de todos os tipos de formato 
possíveis. Os moldes são facilmente alterados para acomodar um recipiente de design diferente. 
Uma garrafa com design inovador pode fazer seu produto se destacar e levá-lo a uma posição 
de maior destaque, enquanto o oxigênio e camadas de bloqueio UV protegem o conteúdo para 
manter a qualidade do produto. Capacidade: até 7.500 garrafas por hora (também para garrafas 
assépticas fechadas).

O especialista em UHT com 50 anos de experiência
A esterilizador helicoidal JBT Sterideal® Coil é o sistema perfeito para preservar uma grande 
variedade de produtos

Lácteos:
Leite, bebidas lácteas, iogurtes, milk shakes, cremes, creme de café, creme chantilly, pudim.

Sucos e bebidas de frutas:
Sucos, néctares, produtos com pedaços de frutas e fibras, suco de tomate, purê de tomate.

Produtos alimentares:
Molhos (incluindo molhos altamente viscosos com partículas grandes), sopas, nutrição do bebê, produtos de soja.

Produtos especiais:
Produtos alimentares medicinais, nutracêuticos, bebida.

Esterilizador helicoidal JBT Sterideal® Coil

Existem duas tecnologias para processamento UHT: aquecimento indireto e aquecimento direto. 
Para aplicações padrão, oferecemos o sistema Sterideal indireto. O processador tubular de fluxo 
é usado para pasteurização e esterilização de produtos lácteos, sucos, molhos e outros alimentos 
líquidos. O processo indireto, com a sua exclusiva configuração helicoidal dos tubos concêntricos, 
garante um efetivo regime térmico combinado com uma eficiente recuperação de calor. Isto 
representa uma economia com custos de energia e otimiza o sabor e a vida útil de seus produtos. 
A temperatura típica de processo é 140°C. Unidades Sterideal também podem processar produtos 
altamente viscosos e produtos com partículas.   
Capacidade: 2.500 a 30.000 litros por hora.

JBT SteriTwin-Coil™

Para aplicações especiais, que requeiram uma maior temperatura de processo, recomendamos 
o SteriTwin-Coil™. O SteriTwin-Coil™ consiste de duas unidades, um sistema indireto e um 
sistema direto. Dependendo do processo requerido, é possível usar o sistema de aquecimento 
indireto individualmente ou uma combinação de ambos os sistemas. Em outras palavras, com o 
SteriTwin-Coil™ você pode aproveitar os benefícios de aquecimento tanto direto quanto indireto. 
O SteriTwin-Coil™ pode processar uma ampla gama de produtos, utilizando aquecimento direto 
ou indireto para maior flexibilidade.  
Capacidade: 8.500 a 24.000 litros por hora.



Enchedoras Rotativas

Estas enchedoras são equipadas com um sistema CIP eficaz e um espaço condicionado de 
enchimento. 

Elas estão disponíveis nas versões padrão, altamente higiênica ou ultra-clean. Todas estas 
enchedoras usam um sistema de enchimento extremamente preciso, de peso sem contato para 
minimizar desperdício de produto. Eles podem ser combinados com uma lavadora de garrafa e 
uma seladora para formar uma máquina monobloco. Seus benefícios: uma área de ocupação 
reduzida e maior confiabilidade. Capacidade: até 30.000 garrafas PE ou PET por hora.

• Enchedoras de Peso

Preci Fill™ - Projetada para uma vasta gama de produtos, eliminando desperdício em 
combinação com um baixo Custo Total de Propriedade.
High Hygienic Dairy FiII™ - Esta execução dispõe de um filtro Hepa para manter a seção de 
enchimento com um fornecimento constante de ar estéril.
Ultra Clean Filler™ - O design para produtos de Vida Útil Prolongada (ESL) apresenta uma 
pequena zona extra de enchimento para minimizar o risco de contaminação e superfícies 
drenáveis. O sistema de ar tem recursos adicionais que mantém um fluxo decrescente constante 
para evitar a entrada de ar não filtrado.
Ultra Clean Filler II™ - Todo o nosso know-how de ESL e enchimento foi aplicado no design 
da nova enchedora de peso de alta velocidade. O fluxo de ar é ainda maior para administrar a 
turbulência que ocorre durante o processamento de grandes recipientes em alta velocidade. 
Todas as portas são hermeticamente vedadas e infraestruturas para drenagem de águas 
residuais garantem operação de piso seco.

• Enchedoras de Nível

Enchedora por Gravidade - O design durável das enchedoras a vácuo JBT tem ajuste de nível de enchimento automático e sistema de rápida 
substituição de peças, o que significa que a troca pode ser concluída em velocidade recorde. As novas válvulas de enchimento permitem envase 
mais rápido e melhoram a limpeza. Um sistema de suporte de gargalo torna possível o processamento de garrafas ultraleves. O produto flui 
para dentro de garrafas apenas pela gravidade sem vácuo, o que significa que produtos de baixa viscosidade podem ser inseridos em garrafas 
ultraleves, sem risco de deformação.
Enchedora de Baixo Vácuo - Em comparação com a enchedora por gravidade, esta execução usa gravidade assistida por vácuo para que o 
produto flua para dentro da garrafa. Isto permite enchimento de produtos de baixa viscosidade 100% livre de gotejamento.
Enchedora de Alto Vácuo - O escoamento do produto para dentro da garrafa é assistido por um alto vácuo. Isto torna-o adequado para 
enchimento 100% sem gotejamento de produtos de média e alta viscosidade. O design inclui duas câmaras de vácuo.

AsepTec® - Enchedora Linear

AsepTec® é uma enchedora linear avançada que oferece grande flexibilidade dentro de um pequeno espaço. A pequena área asséptica e 
um sistema de tratamento de ar patenteado, fornecem controle perfeito das condições durante a preparação e o enchimento da garrafa. 
Uma das principais vantagens é o incomparável desempenho asséptico. Outras características incluem baixo consumo de energia e a 
possibilidade de alteração entre diferentes formas e tamanhos de recipientes e até mesmo de produtos sem interromper o processo 
de embalagem para um ciclo de esterilização. O sistema de controle avançado de fácil uso com tela de toque HMI possui programas 
automatizados para produção, limpeza e esterilização. São mantidos registros completos de todo o processo e histórico de produção de 
cada garrafa que sai da máquina. Capacidade: até 30.000 garrafas por hora.

Nossa Enchedora AsepTec® é adequada para uma vasta gama de produtos e 
processos

• Produtos que contenham fibras ou partículas
• Produtos de baixa e alta viscosidade
• Opcional: produtos com partículas macias de até 12 mm e
• ESL++ ou Processo Completamente Asséptico para produtos de baixa acidez

Produtos

Garrafas HDPE, PP e PET, tampas de rosca assépticas, vedação

Steritank

Compatível com qualquer tipo de enchedora: cartonado, copos, pouches, garrafas, latas e a sua enchedora.



Centro de Pesquisa e Treinamento - ajudando a desenvolver o seu produto

A JBT tem um Centro de Pesquisa e Treinamento na Holanda onde é possível encher assepticamente produtos em escala semi-industrial por 
meio de uma vasta gama de equipamentos, incluindo esterilizadores internos, unidades de processamento UHT, moldadores por sopro e uma 
variedade de máquinas de enchimento (assépticas e não assépticas) disponíveis. 

Nossos engenheiros e técnicos experientes irão ajudá-lo a otimizar suas operações. No CPT você pode produzir suas próprias amostras de 
teste, fazer uma pesquisa com um painel sensorial e otimizar fórmulas.

Desempenho Completamente Asséptico para todos os produtos

Sistema exclusivo de gerenciamento de ar

A combinação de uma área asséptica muito pequena e o sistema de distribuição de ar é a mais importante inovação na Enchedora AsepTec. 
O princípio é baseado numa combinação exclusiva de sobrepressão e força de fluxo descendente.  A zona asséptica de sobrepressão evita a 
entrada de ar não estéril na área asséptica. O fluxo descendente laminar mantém a área estéril e elimina qualquer risco de contaminação. Isto é 
relativamente diferente do sistema de fluxo de ar cruzado, onde o ar passa por várias garrafas antes de deixar o sistema. O gerenciador de ar da 
enchedora evita a recontaminação das garrafas sem a necessidade de criar um ambiente ativo em toda a máquina. 

Descontaminação eficiente

Enchedoras AsepTec usam peróxido de hidrogênio para descontaminar as garrafas. O sistema precisamente projetado garante esterilização 
eficiente com um mínimo de consumo de peróxido, enquanto atende os mais rigorosos requisitos sobre nível residual da substância. As 
enchedoras podem processar garrafas abertas, que precisam ser esterilizadas internamente e em volta do gargalo, e sopram assepticamente 
garrafas fechadas, onde apenas o gargalo é esterilizado e em seguida recortado para abrir a garrafa.

A Arte do enchimento

Enchedoras AsepTec são baseadas na tecnologia de medidor de fluxo para uma alta precisão (e, portanto, mínimo desperdício) e notável 
confiabilidade.
Os medidores de fluxo e válvulas ficam localizados fora da área asséptica para minimizar o tamanho da mesma, onde a esterilidade precisa 
ser preservada. O processo de enchimento pode ser dividido em duas etapas para combinar alta velocidade com alta precisão.
Os bicos das enchedoras são baseados no design comprovado da JBT e podem operar com produtos que contenham fibras ou pequenas 
partículas sem gotejamento. Bicos exclusivos estão disponíveis para produtos que contenham mais sólidos. Isto permite o processamento de 
uma vasta gama de produtos com uma única unidade.

Opções para atender seus requisitos específicos:

• Unidade de depuração de nitrogênio 
Sucos de frutas, produtos lácteos enriquecidos com vitaminas (ex: papinha de bebê), produtos clínicos e farmacêuticos podem todos 
ser afetados pelo oxigênio durante o enchimento e subsequente armazenamento. Depois da esterilização, a unidade de depuração de 
nitrogênio elimina o oxigênio do recipiente. O recipiente é, em seguida, enchido com o produto e depois recebe uma depuração final para 
eliminar o oxigênio da área do headspace/tampa da garrafa.

• Execução FDA
Uma execução especial do AsepTec para cumprir com os regulamentos da FDA para produtos com baixa acidez também está disponível.

• Módulos Adicionais de Enchimento
Um módulo adicional de enchimento pode ser adicionado. O enchimento em duas etapas permite uma capacidade aumentada de 
rendimento, ao mesmo tempo em que mantém a precisão do procedimento. Módulos especiais de enchimento estão disponíveis para 
produtos que contenham grandes partículas. 

• Unidade Asséptica de Tampa de Rosca 
Uma Unidade Asséptica de Tampa de Rosca pode substituir a unidade padrão de selamento em alumínio do AsepTec. Esta unidade 
inclui uma estação de esterilização de tampas.



Soluções “chave na mão” para Sistemas Avançados de Processamento 

Reservatórios de Processo em Aço inoxidável, Módulos de Processamento, Sistemas em Skids e muito 
mais.

A&B Process Systems é uma indústria líder no design, fabricação, automação e instalação de sistemas 
de processamento em aço inoxidável, utilizado em uma variedade de indústrias. Do processamento de 
tanques e recipientes em aço inoxidável a processamento de módulos e sistemas em skid, fornecemos 
soluções completas e personalizadas que irão ajudá-lo a cumprir ou ultrapassar suas metas de produção. 
Somos especializados em fabricação personalizada em aço inoxidável nos sistemas de processamento industrial e sanitário.

A equipe especializada da A&B Process Systems irá trabalhar com você para projetar, fabricar e instalar o melhor sistema para sua exclusiva 
aplicação. Nosso campus de produção é o lar de um grupo experiente de engenheiros mecânicos e de processo, fabricantes e instaladores 
personalizados de aço inoxidável e com certificado ASME, especialistas em automatização do processo e engenharia elétrica, instalação 
de equipamento e gestores de serviço que estão prontos para trabalhar com você para melhorar seus procedimentos. Nosso campus inclui 
também o nosso exclusivo Centro de Teste de Aceitação de Fábrica (FAT) com serviço completo de teste de capacidade para garantir que o 
desempenho de seu equipamento esteja dentro de suas expectativas.

Nenhum desafio é demasiado grande ou demasiado pequeno para a A&B Process Systems. Do conceito à conclusão, estamos comprometidos 
em reduzir o tempo de paradas e promover a conclusão de seu projeto dentro do orçamento previsto e no prazo estipulado. Somos o seu 
parceiro completo de sistemas e processos e fabricação.

Construindo Soluções

HPP: Máquinas Avure de processamento de alta pressão 
As máquinas de processamento de alimentos Avure HPP oferecem maior produção, menor custo operacional e maior confiabilidade para 
produtores de alimentos e fabricantes. E agora, a Avure está lançando a primeira máquina HPP expansível do mundo com produção anual de 
40 a 70M lbs.

Processamento por alta pressão faz alimentos deliciosos e rotulagem limpa
Pasteurização por alta pressão não é mais só para fanáticos por rotulagem limpa! Os consumidores em geral também exigem isso.  
O procedimento mantém esses alimentos e bebidas seguros e conservam seu frescor:
• Sucos e bebidas HPP
• Carnes
• Guacamole e molho
• Refeições prontas (RTE)
• Frutas e vegetais
• Frutos do Mar
Descubra o mundo das aplicações do processamento  
de alimentos por alta pressão.

Centros de Toll: Comece sem investimento de capital.
Ainda não precisa de seu próprio equipamento? Considere a rede  
mundial Avure de tollers, que oferece todos os benefícios do equipamento  
Avure de processamento de alimentos de alta pressão sem os custos iniciais e investimento a longo prazo. É uma ótima maneira de colocar 
seu produto no mercado de forma rápida e eficiente.

Extrema segurança alimentar. Extrema pressão
Mais um dia, mais uma manchete sobre listeria - mas não para marcas utilizando o processamento de alta pressão. O processamento com alta 
pressão protege os consumidores e as empresas, exterminando os perigosos patógenos alimentares que provocam doenças, levam à morte e 
geram graves recalls todo ano. Saiba mais sobre a segurança alimentar com o processamento de alta pressão.

Trabalhe com especialistas em ciência de alimentos para refinar sua receita
Liderada pelo Dr. Errol Raghubeer, a Avure possui uma equipe de cientistas de alimentos HPP reconhecidos internacionalmente em nosso 
laboratório e cozinha de teste perto do Aeroporto de Cincinnati. Eles vão ajudar a aperfeiçoar suas receitas para melhorar o sabor, a textura, a 
vida útil e a segurança alimentar.

Estenda a vida útil
O processamento de alta pressão é um método natural de pasteurização de alimentos que usa o purificador de água fria, e até 87.000 psi 
(6.000 bar) para a inativação de patógenos, e estender dramaticamente a vida útil dos produtos. Sem produtos químicos. Sem aquecimento. 
Sem aditivos. Saiba mais sobre como funciona o processamento com alta pressão.



We're with you, right down the line.™We're with you, right down the line.™

hello@jbtc.com  |  jbtc.com

FRESH PRODUCE TECHNOLOGIES  |  FRESH-CUT, ROBOTICS, STEAMING  |  FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING  |  SECONDARY PROCESSING  |  ASEPTIC SYSTEMS  | 
FILLING AND CLOSING  |  IN-CONTAINER STERILIZING  |  TRAY SEALING  |  HIGH-PRESSURE PROCESSING  |  POWDER PROCESSING  |  TUNA PROCESSING
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NÓS SÓMOS SUA ÚNICA FONTE PARA PROCESSAMENTO LUCRATIVO E SOLUÇÕES DE EMBALAGEM 
A JBT é uma fornecedora líder de soluções integradas de processamento de alimentos. De máquinas individuais a linhas completas de 
processamento, podemos aumentar o valor e capturar a qualidade, nutrição e sabor em produtos alimentares. Com uma presença local em 
seis continentes, a JBT pode oferecer rapidamente a seus clientes e parceiros na indústria de processamento de alimentos o know-how, 
serviço e suporte necessários para a obtenção de sucesso no atual e competitivo mercado de trabalho.

OUR BRANDS

North America
JBT - Avure High-Pressure Processing (HPP) 
1830 Airport Exchange Blvd, Suite 160
Erlanger, KY 41018
USA
Phone: +1 614 255 6633 
Avure-HPP-Foods.com

South America
John Bean Technologies Máq. 
e Equip. Ind. Ltda.
Av. Eng Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara, São Paulo 
Brazil 
Phone: +55 16 3301 2000
Fax: +55 16 3301 2144
latinamerica.info@jbtc.com

Asia Pacific
John Bean Technologies (Thailand) Ltd.
No. 159/26 Serm-Mit Tower 16th Floor
Room no. 1602-3 Sukhumvit 21 Road
Klongtoey Nua Sub-district, Wattana District
Bangkok 10110 Thailand
Phone: +66 2 257 4000
Fax: +66 2 261 4099

John Bean Technologies Foodtech Spain S.L.  
Autovía A-2, Km 34,400 - Edificio 1 y 3
28805 Alcala de Henares 
Madrid, Spain
Phone: +34 91 304 0045
Fax: +34 91 327 5003

John Bean Technologies SpA
Via Mantova 63/A 
43122 Parma 
Italy 
Phone: +39 0521 908 411 
Fax: +39 0521 460 897

John Bean Technologies Corporation
400 Fairway Avenue
Lakeland, FL 33801
USA
Phone: +1 863 683 5411
Fax: +1 863 680 3672

John Bean Technologies Chile Ltda.
Tenderini 85, 31 Santiago
Region Metropolitana Santiago, Chile
Phone: +56 97 930 6913

John Bean Technologies (Shanghai) Co., Ltd.
Room 1908, Hongwell International Plaza, 
1600 West Zhongshan Road, 
Xuhui District, Shanghai 200235,
PRC
Phone: +86.21 3339 1588 
Fax: +86 21 33391599

JBT Food & Dairy Systems SARL
La Frégate - Bâtiment B 
1901 Avenue Jacques Cartier
44800 Saint Herblain
France 
Phone: +33 02 3762 5700
Fax: +33 02 3742 8370

South Africa
John Bean Technologies (Pty) Ltd.
Koper Street
Brackenfell
Cape Town, South Africa 7560
Phone: +27 21 982 1130
Fax: +27 21 982 1136

John Bean Technologies Corporation
6430 Shiloh Road East
Suite C
Alpharetta, GA 30005
USA
Phone: +1 800 653 0304

JBT Argentina
Av. Francisco de Aguirre, 581
T4001FUF San Miguel de Tucumán
Argentina
Phone: +54 0381 453 3812
latinamerica.info@jbtc.com

Europe
JBT Food & Dairy Systems
Deccaweg 32
1042 AD Amsterdam
The Netherlands
Phone: +31 20 634 8911
Fax: +31 20 636 9754

John Bean Technologies NV
Breedstraat 3 
9100 Sint-Niklaas 
Belgium 
Phone: +32 3 780 1211 
Fax: +32 3 777 7955

A&B Process Systems Corporation
212700 Stainless Ave.
Stratford, WI 54484
USA
Phone: +1 715 687 4332
Fax: +1 715 687 3225
abprocess@jbtc.com

Latin America
JBT de México S de RL de CV
Camino Real a San Andrés Cholula No. 2612
Col. San Bernardino Tlaxcalancingo
72820 San Andrés Cholula, Puebla
México
Phone: +52 222 329 4902 
Fax: +52 222 329 4903

https://www.facebook.com/JBTFoodTech
https://twitter.com/JBTFoodTech
https://www.linkedin.com/company/jbt-foodtech
http://www.jbtfoodtech.com/
http://www.youtube.com/c/JBTLiquidFoods
https://jbtliquidfoods.com/

