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KADANT
A Kadant é uma empresa glo-

bal de componentes críticos de 
alta tecnologia e sistemas de en-
genharia usados nas indústrias de 
processo. Os equipamentos e sis-
temas de preparação de massa, 
manuseio de fl uidos, raspagem, 
limpeza e fi ltragem são projetados 
para aumentar a efi ciência e me-
lhorar a qualidade da produção de 
papel e celulose.

O compromisso Kadant de go-
vernança corporativa, social e am-
biental tem o foco em colabora-
ção, concentrando seus esforços 
em capacitação para entregar so-
luções inteligentes, seguras, com-
provadas e efi cientes na otimização da utilização de energia, na maximização da produtividade e na sustentabi-
lidade a longo prazo de seus clientes. Um dos exemplos de reconhecimento, veio pela revista Newsweek, nesse 
ano, como uma das empresas mais responsáveis da América.

Seus produtos são projetados com inovação para reduzir desperdícios, usando recursos com mais efi ciência, 
além de poderem maximizar o uso de materiais renováveis permitindo aos clientes criarem mais valor com 
menos insumos que, por sua vez, podem ajudar a atingir seus objetivos de sustentabilidade. O prêmio AIM de 
sustentabilidade foi entregue à Kadant por essa excelência.

A Kadant tem orgulho em oferecer produtos, tecnologias inovadoras e serviços essenciais ao setor de papel 
e celulose. Conheça com detalhes a empresa e suas linhas de produtos em www.kadant.com e acompanhe 
nas redes sociais.

VALMET
A Valmet traz em seu portfólio aplicações de automação e de internet industrial que aumentam a confi abili-

dade e o desempenho do processo. Criar tecnologia e know-how tendo como foco principal os benefícios do 
cliente é o objetivo do desenvolvimento da oferta da Valmet. 

Além de sistemas de controle distribuído e aplicações de automação específi cos do setor, a oferta de automa-
ção da Valmet inclui sistemas de gerenciamento de qualidade, bem como analisadores e transmissores, várias 
aplicações de internet industrial e serviços de automação.

“Em vez de apenas tecnologia, estamos fornecendo cada vez mais serviços vinculados à performance e aos bene-
fícios para os clientes. Por exemplo, 
uma fábrica de papel não compra-
rá mais apenas um dispositivo para 
medir as propriedades da fi bra. Em 
vez disso, o cliente adquire um ser-
viço para atingir o nível de qualidade 
desejado”, comenta Sami Riekkola, 
presidente da linha de negócios de 
Automação da Valmet.

A Valmet forneceu quase 5 mil 
sistemas de automação e mais de 
100 mil analisadores e medições em 
todo o mundo.

Saiba mais sobre nosso concei-
to em automação nesse vídeo. 
https://youtu.be/cSCnXr9PsM0
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Indispensável para sua empresa  
alavancar resultados 
e fortalecer sua imagem no mercado. 
Para assinar ou anunciar:
relacionamento@abtcp.org.br

Siga-nos
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VOITH
A Veracel Celulose S.A., uma das 

maiores produtoras de celulose 

no Brasil e subsidiária da segun-

da maior produtora de papel da 

Europa (Stora Enso), contratou a 

Voith para modernizar o Sistema 

de Controle de Qualidade (QCS), 

composto por scanner e sensores, 

da PDM 1 da empresa, instalada no 

município de Eunapólis-BA. 

A modernização aumentará a 

efi ciência e precisão do sistema, 

que estabiliza e otimiza a quali-

dade da celulose produzida para 

garantir um processo de produção 

de ponta na PDM 1. A modernização envolverá a reforma completa de um dos maiores scanners já fornecidos 

pela Voith na América do Sul, e proporcionará máxima precisão e efi cácia ao sistema por muitos anos.

A modernização do QCS da Veracel utilizará a mais nova geração de sensores OnQuality.Sensors para garantir 

a mais alta precisão na leitura de importantes parâmetros de qualidade da celulose, como gramatura e umida-

de. Além de serem compactos, robustos e equipados com tecnologia de ponta, os sensores oferecem amplas 

funções de diagnóstico e fácil acesso para manutenção e extensão do sistema. A plataforma de automação 

modular e comprovada ComCore completará o escopo de fornecimento. Além de permitir uma fácil integração 

do QCS ao sistema de automação do cliente, a plataforma ComCore oferece informações claras e facilidade de 

acesso aos fabricantes de papel.

Sobre o Grupo Voith: Com seu amplo portfólio de plantas industriais, produtos, serviços e aplicações digitais, 

a Voith estabelece padrões nos mercados de energia, petróleo e gás, papel, matérias-primas, transporte e au-

tomotivo. A Divisão do Grupo Voith Paper integra o Grupo Voith com ampla linha de produtos de automação e 

soluções de digitalização líderes de mercado do portfólio Papermaking 4.0.


