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E�ciência de vanguarda leva a importantes reduções de custos
Os EcoDRAFT® oferecem vantagens únicas em comparação com os barris de metal e outros sistemas de uma via e, 
portanto, oferecem uma solução �nal e�ciente para a exportação de todas as bebidas. Os barris EcoDRAFT® 
podem, sem dúvida, desempenhar um papel muito grande em fazer toda a trajetória logística de transporte 
interno e externo, manuseio, paletização e armazenamento extremamente e�ciente.
Através de uma robustez, compacidade e qualidade de longo alcance, somos portanto na realidade o sistema mais 
e�ciente no mercado.
Junto consigo, gostaríamos de aceitar o desa�o de mapear todos esses fatores e trazer a e�ciência a alturas 
incomparáveis consigo também.

EcoDRAFT®  =  Exportação resistente
Os barris EcoDRAFT®são resistentes ao manuseio, resistentes à deformação e resistentes à pressão.
Eles foram especialmente desenvolvidos e testados para proteger otimamente o conteúdo durante o transporte de 
longa duração em condições pesadas de transporte.
A punção extremamente resistente e a resistência à queda mostraram que os barris EcoDRAFT® podem suportar 
até mesmo as mais turbulentas rotas de exportação. As bordas de empilhamento integradas e o diâmetro suave 
permitem um empilhamento suave e compacto sem paralelo e a embalagem que é indispensável para cada 
trajetória de exportação.

Estabilidade de sabor e vida útil sem concessões
Graças aos valores extremamente elevados da barreira dos sistemas de duplo saco patenteados e uma barreira 
completa de O2 e CO2 no sistema de válvula, este pacote oferece um desempenho de barreira único e con�ável nas 
mais diversas condições.  
Os barris EcoDRAFT® foram concebidos de tal forma que podem realizar a entrada de oxigénio e retenção 
de ácido carbónico por um período de dois anos, mesmo para as bebidas mais sensíveis.
Todos os componentes em contacto direto com a bebida são fabricados a partir dos materiais inertes mais 
inovadores e estão agora disponíveis.

Ecologicamente correto e reciclável
Todos os barris EcoDRAFT® são fabricados a partir de HDPE puro de alta qualidade.
Também os interiores são exclusivamente fabricados a partir de materiais puros facilmente recicláveis e laminados, 
sem adição de camadas de alumínio ou de substâncias nocivas. Os interiores usados são fáceis de separar a partir 
do tambor e do invólucro exterior de HDPE maciço. É, portanto, um artigo valorizado no mercado de reciclagem. O 
alto valor da reciclagem e a reciclagem de 100% são, em combinação com a eliminação da operação de lavagem e 
transporte de retorno de vasilhame, provas de um conceito completamente verde. Certi�que-se também de ver a 
nossa ferramenta "rede de reciclagem" online gratuita que oferece uma extensa rede para reciclagem responsáve.

Segurança absoluta!
Graças ao seu peso leve, diâmetro reduzido e pegas sólidas robustas, esses barris são muito ergonómicos e fáceis 
de manusear. A embalagem de HDPE tem a propriedade de NUNCA explodir mesmo durante sobrepressão 
extremamente destrutiva e a sobrepressão terá sempre fuga de uma forma controlada. Todos os barris 
EcoDRAFT® estão, além disso, também equipados com uma proteção de sobrepressão no acompanhamento. 
É claro que os barris ExpoDRAFT® são produzidos de acordo com as regras aplicáveis em matéria de segurança 
alimentar em conformidade com a UE e a FDA.

EcoDRAFTCONCEITO
®



Sabia que...

De acordo com critérios objetivos os EcoDRAFT® são os barris de uma via mais 
e�cientes do mercado.

Os barris EcoDRAFT® são adequados para todas as cervejas e vinhos, bem como 
outras bebidas carbonizadas e não carbonizadas.

Todos os barris EcoDRAFT® podem suportar uma queda de 5 metros, sem afetar o 
funcionamento dos barris ou a própria bebida.

Os barris de plástico EcoDRAFT® são a alternativa perfeita para os barris de alumínio 
e inox, permitindo que um benefício de investimento considerável seja potencialmente 
alcançado.

Graças ao sistema de saco duplo as bebidas nunca entram em contacto com o meio de 
pressão ou tubulação de ar, tornando a oxidação, o excesso de saturação e contami-
nação impossível.

Todos os barris EcoDRAFT® também cumprem a segurança alimentar da UE e FDA.

Os barris EcoDRAFT® apresentam cabeças de ligação padrão comuns

Os barris EcoDRAFT® são a alternativa mais segura no mercado.

Os barris EcoDRAFT® usados são fáceis de reciclar e ter um valor residual consid-
erável.

Um contentor de carga marítimo cheio de barris EcoDRAFT® utiliza totalmente a 
capacidade de carga permitida.

Os barris EcoDRAFT® também são adequados para fermentação de cerveja no barril.

bij het inschakelen van de EcoDRAFT® -vaten zowel uzelf als uw klanten op een full 
service van Cardi� kunnen rekenen.
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Método de enchimento robotizado
Uma linha totalmente automática que consiste em várias estações de enchimento 
combinadas, oferecendo a oportunidade de alcançar capacidades muito elevadas de 
enchimento totalmente automático em qualquer área.
Graças a esta modularidade de estações, cada cervejeiro tem a possibilidade de aumen-
tar a sua capacidade de forma incremental e e�ciente incluindo o seu investimento 
anterior no conjunto. Trabalhamos sempre com parceiros fabricantes de máquinas 
renomeados que desenvolvem a sua solução personalizada, sem qualquer compromisso.

Estação de enchimento pro�ssional com uma 
ou duas cabeças de enchimento
Oferecemos equipamentos automatizados de enchimento de cabeça simples ou dupla 
que lhe permitem fácil e pro�ssionalmente encher barris EcoDRAFT® de 20L e 30L, 
respetivamente, 50 e 45 barris por hora por cabeça.
O trabalho manual com estes dispositivos é limitado a con�gurar e colocar os barris e a 
paletização. Todos os passos para o enchimento totalmente automático estéril e anóxico 
dos barris é realizado automaticamente e uma única pessoa pode, portanto, encher até 
100 barris por hora.

Enchimento manual
Graças ao sistema de saco duplo original, é também possível efetuar uma operação de 
enchimento completamente estéril e anóxica, mas manual, com um conjunto de 
enchimento manual pro�ssional. Oferecemos um manual detalhado para orientá-lo 
de A a Z e que pode sempre baixar em www.ecodraft.com.
O nosso método de enchimento manual é a solução mais económica para quantidades 
menores ou para a realização de testes dos entusiastas de cervejaria que ainda querem 
encher barris EcoDRAFT® com pro�ssionalismo e qualidade. Com o conjunto de enchi-
mento manual, um utilizador experiente pode encher até 15 barris por hora.

Para as suas linhas de enchimento atuais
O enchimento de barris EcoDRAFT® em linhas existentes, projetadas para o enchimento 
de barris metálicos, é possível com ajustes de tubulação e software. 
Também o enchimento permutável dos atuais barris metálicos em combinação com 
EcoDRAFT® está dentro das possibilidades, mas isso deve primeiro ser examinada e 
ajustada pelo fabricante da instalação. 
Com o nosso parceiro construtor da máquina renomeado teríamos todo o gosto em 
analisar as possibilidades de ajustar a sua linha existente.
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