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Voith fornece cesta-peneira C-bar HerculeX de número 1.000 na 
produtora de papel tissue brasileira CVG 
 

• Equipamento instalado está aprovado e apresentou melhorias 

na produtividade da empresa catarinense 

 

SÃO PAULO, Brasil. Estabelecendo um novo marco em sua história na 

América do Sul, a Voith Paper, pioneira do setor papeleiro, comemora o 

fornecimento de sua milésima cesta-peneira C-bar HerculeX mundialmente. 

O parceiro responsável por esta ordem é a empresa Cahdam Volta Grande 

(CVG), papeleira brasileira consolidada no segmento tissue localizada em 

Rio Negrinho, Santa Catarina. 

 

A venda da cesta-peneira HerculeX de número 1.000 demonstra a 

confiabilidade e a parceria entre a Voith e a CVG, estabelecida há alguns 

anos por meio de um contrato de fornecimento de cestas-peneiras para 

seus depuradores de fendas em média consistência. 

 

As cestas-peneiras HerculeX permitem aos papeleiros trabalharem com 

uma redução nas fendas mantendo uma elevada área aberta o que 

proporciona uma melhor qualidade de aceite e limpeza. Bem como alia a 

performance à durabilidade, uma vez que são equipamentos mais robustos 

e resistentes ao impacto e desgaste, permanecendo maior tempo em 

máquina sem apresentar quebras ou arrancamento das barras, por 

exemplo. As cestas-peneiras HerculeX proporcionam baixo consumo 

energético e mínimas perdas de fibras graças à sua tecnologia híbrida e 

robusta que suporta as altas cargas típicas da operação de depuração em 

média consistência.  

 

“Estamos enormemente satisfeitos não apenas com a C-bar HerculeX e os 

benefícios que ela trouxe para a nossa produção, mas com o suporte dos 

especialistas da Voith em nossa fábrica, que tem contribuído para aumentar 

a nossa produtividade continuadamente”, comenta Clodoaldo de Pin, 

gerente industrial da CVG. “A HerculeX aumentou a eficiência e a 

produtividade do nosso sistema de depuração. A maior vida útil possibilitou 
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uma redução em nossos custos operacionais, por isso, continuaremos 

investindo na aquisição de novas cestas-peneiras da Voith”, finaliza. 

 

“A Voith sempre esteve comprometida com o desenvolvimento da América 

do Sul, e nossa presença na região antecede a inauguração da nossa 

fábrica no Brasil, há 58 anos”, afirma Antonio Lemos, presidente da Voith 

Paper América do Sul. “A C-bar HerculeX instalada na fábrica da CVG vem 

proporcionando excelente desempenho, e estamos orgulhosos por 

podermos não só comemorar este marco, mas pela parceria que criamos 

com a CVG. As soluções que oferecemos para aumentar a eficiência e 

sustentabilidade das operações dos nossos parceiros são a melhor 

contribuição que fazemos para tornar o mundo melhor com papel”, conclui. 

 

 

Sobre o Grupo Voith 

O Grupo Voith é uma empresa de tecnologia com atuação global. Com seu 

amplo portfólio de sistemas, produtos, serviços e aplicações digitais, a Voith 

estabelece padrões nos mercados de energia, petróleo e gás, papel, 

matérias-primas, e transporte e automotivo. Fundada em 1867, a empresa 

atualmente tem mais de 20.000 colaboradores, gera € 4,2 bilhões em 

vendas e opera filiais em mais de 60 países no mundo inteiro, o que a coloca 

entre as grandes empresas familiares da Europa. 

 

A Divisão do Grupo Voith Paper integra o Grupo Voith. Como fornecedor 

completo para a indústria papeleira, oferece a mais ampla gama de 

tecnologias, serviços e produtos ao mercado, fornecendo aos fabricantes 

de papel soluções holísticas a partir de uma única fonte. O fluxo contínuo 

de inovações da empresa possibilita uma produção que conserva recursos 

e ajuda os clientes a minimizar sua pegada de carbono. Com os produtos 

de automação e as soluções de digitalização líderes de mercado do portfólio 

Papermaking 4.0, a Voith oferece aos seus clientes tecnologias digitais de 

ponta para aumentar a disponibilidade e eficiência de fábricas em todas as 

etapas do processo produtivo. 

 

 

Informações para a Imprensa 

LVBA Comunicação – Voith Paper                        

 

Elisandra Escudero – elisandra.escudero@lvba.com.br 

Fone: +55 (11) 98558-0117 

 

Rogério Santana – rogerio.santana@lvba.com.br  

Fone: +55 (11) 96607-74 
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Twitter 

https://twitter.com/voith_hydro  

https://twitter.com/voith_career  

LinkedIn 

https://www.linkedin.com/company/voithgroup  

https://www.linkedin.com/company/voith-hydro  

https://www.linkedin.com/company/voith-turbo  

https://www.linkedin.com/company/voith-paper  

https://www.linkedin.com/company/voith-digital-

transformation   

YouTube 

https://www.youtube.com/voithgroup 

Instagram 

https://www.instagram.com/voithgroup/  
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