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ITMA 2015 fuarında ziyaretçilerin göz bebeği

Yeni Autoconer 6 – the best original ever
ÜBACH-PALENBERG, ALMANYA - 12.11.2015

Schlafhorst’tun yeni Autoconer 6 modeli, çığır açan inovasyonlarıyla bu yılın başında tüm dünyada
sansasyon yaratmıştı. Alman tekstil makineleri üreticisi, yeni otomatik çapraz bobin makinesini ilk
kez ITMA 2015 fuarında geniş kitlelere tanıtacak – üstelik E³ etiketini taşıyan iyileştirilmiş yepyeni
versiyonuyla. E³; Energy, Economics ve Ergonomics alanlarında üçlü artı değer ifade ediyor.
Energy:
%20 daha az enerji tüketimi
Schlafhorst, Autoconer 6’nın enerji tüketimini önceki modele göre %20’ye varan oranda düşürdü.
Tüketimdeki bu hissedilir azalmanın en önemli faktörleri yeni, son derece tutumlu Eco-Drum-Drive System,
emiş sistemi motoru ve güç verimliliği iyileştirilmiş frekans invertörü, yeni “Power on demand” akıllı vakum
kontrolüyle kombine SmartCycle ve akımı iyileştirilmiş emiş borusudur. MultiJet ise, basınçlı hava tüketimini
azaltarak tüketim maliyetlerinin azaltılmasına ayrıca katkıda bulunur.
Economics:
2 x %6’ya varan daha fazla üretkenlik
Yeni Autoconer temel donanımında bile önceki modeline göre %6 daha üretkendir. Autoconer 6, en modern
proses zekası ve üretkenlik için optimize edilmiş özellikleriyle (LaunchControl, Eco-Drum-Drive System,
SmartCycle, TensionControl, v.b.) çalışmaya başladığı andan itibaren artırılmış randımanla ve daha fazla
üretkenlikle hizmet verir. Verimsiz çalışma döngüleri ve duruş süreleri en aza indirgenir. Speedster FX ile ve
yeni SmartJet özelliğiyle opsiyonel olarak bir kez daha %6 daha fazla üretkenlik elde edilebilir. Toplamda
%12’ye varan daha fazla üretkenlik elde edilir – ileri doğru eşsiz bir atılım.
Ergonomics:
Zeka küpü
Autoconer 6, zeki sensör teknolojisi ve akıllı proses kontrolüyle tekstil teknolojisindeki sınırları kendiliğinden
zorlar ve adeta personelin müdahalesine gerek kalmaksızın daima en üretken ayarlarla bobin sarar. Akıllı
elektronik donanım, işlevsel, mekanik inovasyonlar, ekipmanlarda otomatik kalibrasyon ve hatalı çalışmaların
otomatik olarak giderilmesi, personel tarafından yapılacak manüel müdahale ve ayarlamaları gereksiz kılar.
Lider otomasyon çözümleri
Çeşitli makine tipleri (RM, D, T ve V) sayesinde her iplikhanede özel ihtiyaçlara uygun proses otomasyonları
mümkün olur. Autoconer 6, en akıllı materyal akış sistemiyle proses güvencesinin ve personelden
bağımsızlığın artırılması için dünya çapında en iyi çözümü sunar. Benzersiz yeni yuvarlak magazin ve onun
9 + 1 kops besleme prensibiyle Autoconer 6 Tip RM’de de yeni bir standart oluşturmuştur. X-Change
değiştirici mükemmel bobin manipülasyonu ve yenilikçi işlevleriyle yeni otomasyon çözümlerini taçlandırır.
Takip eden aşamalarda katma değer: Schlafhorst kalite çapraz bobini
Autoconer bobini takip eden aşamalarda, üstelik hem emtia uygulamaları için hem de high-end
uygulamalardaki en yüksek beklentiler için kalite ve katma değerin benchmark'ıdır. TensionControl ile artık
herkes iplik çekme kuvveti kontrolüne sahip olabilir. Yeni çatal gerdirici, yeni iplik yakalama borusu, gözden
geçirilmiş parafinleyici ve yeni LaunchControl ile temel versiyon bile en küçük ayrıntıya kadar kaliteli işlevler
sunar.
Yenilikçi yüksek performans bileşenleri Autotense FX, Variotense FX, Propack FX, Variopack FX, Ecopack
FX, Speedster FX ve PreciFX üretimde ek olarak muazzam bir güç artışı sağlarlar ve kaliteyi, performansı ve
maliyet verimliliğini en iddialı seviyeye çıkarırlar.
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Daha akıllı splays işlemi
SmartSplicer model ailesinin splays geometrisi tamamen gözden geçirildi. SmartSplicer her uygulamada ve
üstelik en kolay manipülasyonla en iyi kaliteyi garanti ediyor. Sistem, ipliğe özdeş görünüm, en yüksek
mukavemet, mükemmel boyama sonuçları ve takip eden işlemlerde tam katma değer garanti ediyor.
Müşteriler, kullanıma bağlı olarak SmartSplicer, SmartSplicer Injection, SmartSplicer Thermo veya
SmartSplicer Elasto arasında seçim yapabilir. Splayserler kullanıma hazır şekilde teslim edilir, üstelik bundan
böyle standart olarak seramik makaslarla.
The best original ever: Autoconer 6, yepyeni özellikleriyle iplikhanede yeni standartlar getirmeye devam
ediyor. Bu, Schlafhorst müşterilerini sevindirecek. Çünkü onlar rakiplerinin büyük bir adım önünde kalmaya
devam edecekler.
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Schlafhorst ve Zinser hakkında:
Saurer iplik eğirme birimi 100 yıldan uzun bir süredir Schlafhorst ve Zinser markalarıyla kısa elyaflı iplik üretimi alanında
öncüdür. Ring iplik eğirme uzmanı Zinser, ring iplik eğirme makineleri konusunda piyasaya en zengin seçenekleri
sunmaktadır. Piyasa ve inovasyon lideri Schlafhorst Autocoro, BD ve Autoconer markalarıyla kısa elyaflı iplikten kaliteli
çapraz bobine kadar, iplikhane hattının tamamına yönelik çözümler sunmaktadır. Schlafhorst ve Zinser, eşsiz proses
uzmanlıkları sayesinde başarılı tekstil işletmelerinin tercih ettikleri birer ortak konumundadırlar. Schlafhorst ve Zinser
Almanya, Hindistan ve Çin’deki üretim merkezleriyle, uluslararası servis ve danışma takımıyla bir misyona hizmet
ediyorlar: Dünyanın her yerindeki iplikhaneleri daha verimli, daha üretken ve daha kârlı kılmak.
Saurer Grubu hakkında:
Saurer Grubu, iplik işleme makinelerine ve bileşenlerine odaklanmış olan, dünya çapında faaliyet gösteren lider bir tekstil
kuruluşudur. Saurer, önceden beri standartları belirlemiş olan köklü bir kuruluştur. Saurer, iplik eğirme teknolojisi
alanında lider olan Schlafhorst ve Zinser markalarını çatısı altında barındırır. Allma ve Volkmann markaları mükemmel
büküm makinelerini, Saurer Jintan markası iplikhane hazırlığı alanındaki uzmanlığı ve Saurer Embroidery markası ise
nakış alanındaki yetkinliği temsil ederler. Saurer Components iş birimi Accotex, Daytex, Fibrevision, Heberlein, Temco ve
Texparts markalarını barındırır.
Saurer Grubu, yaklaşık 1,0 milyar EUR cirosuyla ve 4.000 çalışanıyla, İsviçre, Almanya, Türkiye, Brezilya, Meksika, ABD,
Çin, Hindistan ve Singapur’da, dünyanın tekstil merkezlerine hizmet vermek için en iyi şekilde donatılmıştır.
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