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Bem-vindo à edição inaugural da 
nossa nova revista para clientes. 
"Insight" substitui nossa publicação 
anterior, "Express", e agora cobrirá 
todos os aspectos das nossas 
atividades para a indústria têxtil. 
"Insight" não só lhe proporcionará 
uma compreensão mais aprofundada 
dos nossos produtos e serviços, mas 
também analisará mais de perto  
os desenvolvimentos relevantes em  
nosso setor. Esta nova abordagem 
reflete uma empresa que é dinâmica, 
inovadora e com visão de futuro  
para oferecer soluções inteligentes  
e adequadas às suas necessidades.

Embora a Saurer esteja no negócio  
de máquinas têxteis há mais de um 
século e meio, estamos sintonizados 
com as exigências do cliente moderno. 
Está claro para nós que temos de 
fornecer soluções personalizadas que 
correspondam às suas necessidades. 
Não importa quais sejam os seus 
objetivos ou os desafios que o  
setor enfrenta, trabalharemos  
em parceria para tornar as  
suas aspirações uma realidade.

Com isto em mente, criamos novos 
processos internamente para ouvir e 
colocar o feedback do nosso cliente 
no centro do nosso processo de 
tomada de decisão. Quando 
inovamos, nos concentramos nas  
suas necessidades. Como exemplo, 
respondemos às suas muitas  
solicitações de uma máquina de 
fiação a ar, inovando com base  
na sua contribuição!

Nas páginas a seguir, você encontrará 
mais informações sobre os muitos 

produtos e serviços interessantes que 
mostramos na ITMA 2019. A Autoairo 
para fiação a ar merece uma menção 
especial. Nosso compromisso de longo 
prazo com o desenvolvimento de 
tecnologias centrais nos permitiu 
colocar esta solução no mercado em 
um espaço de tempo relativamente 
curto. Otimizamos esta tecnologia 
para ergonomia e escalabilidade, 
permitindo que você crie seus próprios 
produtos exclusivos. Com suas 
características de vanguarda, não 
tenho dúvidas de que esta recém-
chegada provará a sua capacidade 
de criação no seu negócio.

Naturalmente, também destacamos 
alguns dos seus pares ao redor do 
mundo, da Turquia ao Uzbequistão  
e Indonésia. Além disso, mostramos  
a você em quais outros produtos 
estamos trabalhando: descubra sobre 
nossas máquinas melhoradas, muitas 
delas incorporando tecnologia 
inteligente, nossa oferta de serviços 
aprimorados e vários aplicativos 
novos. Mantendo você a par das 
últimas tendências, também incluímos 
alguns infográficos com insights 
fascinantes sobre nosso setor.

Obrigado por abrir suas portas para 
nós para que possamos conhecer seus 
desafios e inovar para melhorar o 
nosso setor. Estamos ansiosos para 
levar a sua organização a novas 
alturas. Venha juntar-se a nós 
enquanto embarcamos juntos em uma 
viagem emocionante. 

Desejo-lhe uma leitura absorvente.

Editorial 

Potenciar a sua criação: 
nossa abordagem à inovação

Clement Woon
CEO Saurer Group



ConteúdoSaurer4 Saurer4

→ 3

→ 10

→ 25 → 28

→ 58 → 36

Autoairo – Think progess. 

Conteúdo

Entrevista: qualidade do 
fio em foco

ZR 72XL/ZI 72XL –  
Be modular.

Autoconer –  
Be original.

Editorial: promover  
a força criadora. 

Senses – Sensiblity connected.



Insight. 5Insight. 5

Autocoro – Think ahead. → 22

→ 18

→ 52→ 46

→ 42

→ 48ARAL Tekstil

Bakan Tex

PT Dasar Rukun SARAR

Matéria de Capa
Saurer. O provedor de soluções.  → 6 

Inovações/tecnologia
Autoairo → 10 
Autocard e Autodraw   → 14 
AutoBD → 18 
Aplicativo Calculadora Saurer   → 21
Autocoro → 22 
Z 72XL   → 25
Autoconer  → 28 
CarpetCabler → 32 
CableCorder → 33 
CompactTwister → 34 
Spinnfinity → 35 
Senses → 36 
Assistência técnica  → 40 
Academia  → 44 

Clientes
Sucessos com a Saurer  → 46 

Datas/numeros/fatos
150 anos de máquinas de bordar → 54 
Tendências e números  → 56 

Inside Saurer
Entrevista com Fabio Reghenzani  → 58

Ficha técnica   → 2

AutoBD – um investimento inteligente 



Matéria de capaSaurer6 Saurer6

Da qualidade à inovação
Na Saurer, temos orgulho por estar no início de muitas criações.  
Do nosso compromisso intransigente com a qualidade ao nosso  
esforço contínuo para encontrar novas soluções, estamos  
determinados a oferecer um valor superior aos nossos clientes.
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Na vida cotidiana, estamos 
constantemente rodeados de produtos e 
têxteis tornados possíveis por diferentes 
tecnologias Saurer. 

Quer se trate de uma simples camiseta, uma 
roupa de cama, um traje feito de fio fino,  
um vestido de noite bordado, um pneu de  
carro ou do nosso smartphone companheiro  
do dia-a-dia – os fios estão incorporados  
em toda parte. 

Encontrar uma solução significa compreender
Por mais diversas que sejam as áreas de 
aplicação, tão diferentes são os objetivos  
dos nossos clientes. Cada empresa têxtil tem  
a sua própria estratégia para o sucesso
Quaisquer que sejam as suas intenções, 
voltaremos passo a passo do seu objetivo  
e analisaremos os seus processos. 

A melhor solução é exatamente aquela que você 
usa para alcançar os seus objetivos. Esta pode 
ser uma automação, que aumenta a eficiência 
de suas máquinas existentes, como, p.ex., a 
MultiLink para fiação a anel. Pode ser tanto uma 
peça original encomendada por meio do portal 
do cliente Secos 2.0 quanto um curso de 
treinamento pela academia de treinamento da 
Saurer, bem como uma fábrica completamente 
nova com tudo o que isso implica. As soluções 
pequenas e grandes da Saurer são muito mais  

do que apenas máquinas. Financiamento,  
digitalização e prestação de serviços são tão 
óbvios quanto um aconselhamento abrangente 
na escolha do processo de produção correto.

Da camiseta ao vestido de noiva
Um exemplo do setor de fibras descontínuas 
mostra como a solução da Saurer pode ser 
versátil. Um fabricante de camisetas que  
planeja uma nova fábrica pode processar fios  
de processos de fiação a anel, rotor ou ar  
com suas máquinas de tricô.

Saurer. O fornecedor
de soluções.
Soluções de uma 
mesma origem

"A qualidade dos 
nossos objetivos 
determina a 
qualidade do nosso 
futuro."
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Rede inteligente
Senses, o Mill Management System digital, 
fornece as informações decisivas para melhorar 
a eficiência na cadeia de processos. A ferra-
menta analisa e controla a produtividade dos 
seus equipamentos e a qualidade dos seus 
produtos 24 horas por dia. Senses coloca em 
rede todas as máquinas Saurer e pode ser 
estendido para outras máquinas em seu processo 
de produção, se necessário.

As máquinas apresentadas na ITMA ganharam 
mais inteligência. Sinais luminosos nas máquinas 
e unidades de automação otimizam a produção 

A Saurer recomenda o processo de fiação 
adequado com base nas propriedades que a 
camiseta deve ter e ajuda os clientes a planejar 
um sistema de produção personalizado para  
as suas necessidades, incluindo uma fábrica  
de pré-fiação. 

Com cinco processos de fiação, a Saurer oferece 
um amplo portfólio de máquinas de fiar para 
quase todas as aplicações possíveis. Na ITMA 
2019 em Barcelona, a nova máquina de fiar a  
ar Autoairo será apresentada pela primeira vez. 
Para fios de rotor, a Saurer oferece o novo 
AutoBD e o Autocoro aprimorado. A Z 72XL 
modular e ajustável permite que os clientes de 
filatórios reajam de forma flexível às exigências 
do mercado.   

Mesmo na alta costura, a disciplina suprema  
da moda, é importante reagir rapidamente às 
mudanças de requisitos. As exigências impostas 
ao tecido e aos bordados para vestidos de noite 
ou de noiva por designers de moda conhecidos 
estão aumentando, os volumes de produção 
estão diminuindo e os ciclos estão se tornando 
cada vez mais curtos. A alta arte da tecnologia 
de bordados consiste em permitir a maior 
flexibilidade possível a uma relação preço- 
desempenho razoável, de modo que mesmo as 
menores quantidades (poucos metros) possam 
ser produzidas de forma rentável. As inovações 
da Epoca 7 abrem possibilidades ilimitadas  
de design e, ao mesmo tempo, aumentam  
a produtividade.

"Fazer o velho 
de uma maneira 
nova – isto é 
inovação." 
Joseph Alois Schumpeter
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de forma sustentável. No portal Secos 2.0,  
as últimas informações para as suas máquinas 
estão disponíveis 24 horas por dia. As peças 
originais necessárias para o seu parque de 
máquinas podem ser encomendadas online  
a qualquer momento. 

A solução certa
A análise direcionada da cadeia de produção 
têxtil, desde o algodão até o produto acabado, 
permite encontrar a solução ideal para cada um 
dos nossos clientes – completa e abrangente,  
de uma mesma origem. Isso economiza tempo, 
proporciona flexibilidade e aumenta a eficiência 

dos recursos em todo o processo de produção. 
Com o seu pacote de serviços, os recursos que  
se tornam disponíveis podem ser usados onde 
são mais urgentemente necessários para o 
sucesso da empresa.

Na Saurer não há apenas "uma” solução, há uma 
variedade de soluções. Tantas quantos forem os 
desafios. Juntos encontraremos a solução certa 
para você, para que você possa enfrentar os 
desafios de hoje e de amanhã. 

Saiba mais nas páginas seguintes –  
deixe-se inspirar!
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A Autoairo é melhor. A primeira máquina de 
fiação a jato de ar fabricada pela Saurer 
alavanca a eficiência e revoluciona assim a 
fiação a jato de ar.

A diferença traz 
rentabilidade

Todos conhecemos aqueles momentos mágicos, 
nos quais todos os elementos interagem juntos 
em perfeita harmonia: pontos de fiação 
individuais autônomos, totalmente automatiza-
dos, construção de dupla face, compacta e 
tecnologias digitais de última geração. E de 
repente, eis que ela aparece, bem na nossa 
frente: a solução ideal, que reinventa um 
conceito já comprovado.  

A máquina de fiação a jato de ar Autoairo, que a 
Saurer, líder em inovação, apresenta na ITMA 
2019, deixará todos de queixo caído. A Autoairo é 
diferente: ela é uma pequena sensação, porque 
ela redefine novos padrões de referência de 
produtividade e eficiência para a fiação a jato 
de ar.  

"Nós reinventamos o conceito de fiação a jato  
de ar", afirma Mathias Burchert, Vice-Presidente 
Sênior. "A nossa solução é mais rentável e 
lucrativa. A inovação veio quando conseguimos 
oferecer uma estrutura de produção eficiente, 
altamente produtiva e totalmente automatizada 
com pontos de fiação autônomos e inteligentes 
para o já conhecido processo de fiação a jato  
de ar."

A Autoairo possui pontos de fiação autônomos, 
individuais com tecnologia inteligente integrada 
e alguns acessórios de fiação digitais. Esta 
estrutura proporciona à Autoairo uma vantagem 
substancial em todos os parâmetros importantes: 

ela é produtiva, flexível e assegura a qualidade 
desejada em todas as aplicações.

O avanço em produtividade em números
Cada ponto de fiação individual na Autoairo 
pode trabalhar de forma autônoma. Unidades 
centrais de automação pesadas pertencem ao 
passado. Com isto, a produtividade ganha um 
poderoso impulso. 

Com o SynchroPiecing 24, pode-se efetuar  
24 operações simultâneas de fiação. Em 
comparação com as máquinas de unidades 
centrais disponíveis no mercado, a capacidade 
de fiação da Autoairo é duas vezes maior. As 
altas velocidades de saída na fiação a jato de  
ar não são mais afetadas por tempos de espera 
na fiação. Isto aumenta a eficiência e abre novas 
possibilidades tecnológicas. 

Esta vantagem também se reflete na inicial-
ização das máquinas: com o Turbostart, a 
Autoairo atinge sua velocidade produtiva 30 % 
mais rápido em relação às máquinas de fiação a 
jato de ar convencionais. 

A sua construção compacta, de dupla face, é 
mais uma vantagem em produtividade. Para a 
mesma quantidade anual de fios, a Autoairo 
requer 40 % menos espaço que as máquinas de 
fiação a jato de ar unidirecionais. A produtivi-
dade mais elevada por metro quadrado de área 
de produção reduz os custos de investimento e 
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1

A nova máquina  
de fiação a jato de 
ar Autoairo: 
totalmente 
automática e 
altamente produtiva.

de equipamentos. As fábricas de fiação podem 
assim reduzir suas dimensões, o que diminui os 
custos de construção e de climatização. Desta 
forma, acelera-se o retorno sobre o investimento.

Excelente qualidade de fios
Na Autoairo, as tecnologias digitais asseguram a 
qualidade de fios desejada. A impecável emenda 
de fios garante a tecnologia digital de emenda 
de fios DigiPiecing, comprovada mais de um 
milhão de vezes nas máquinas de fiação a rotor 
Autocoro. O depurador de fio digital Airolab, 
otimizado para a fiação a jato de ar, reconhece 
cada desvio da qualidade exigida e o remove do 
fio. E a unidade de bobinagem DigiWinding FX, 
digitalmente controlada, originalmente desen-
volvida para a Autocoro, produz bobinas de 
qualidade insuperável. 

Um outro fator que contribui para a excelente 
qualidade do fio é o trem de estiragem da 
Autoairo. Este recurso beneficia-se da  
insuperável competência em trens de estiragem 

que a Saurer vem consolidando há décadas no 
segmento de filatórios de anéis.  

Os fios fiados na Autoairo podem receber o selo 
Belairo de qualidade graças às suas qualidades 
especiais. Isto abre para as fábricas de fiação 
novas chances de comercialização de seus fios a 
jatos de ar no futuro.

1

"Nós reinventamos 
o conceito de 
fiação a jato 
de ar."
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2

Autoairo com 
SynchroPiecing 
ou Turbostart –  
uma alta eficiência  
é garantida.

Uma nova forma de flexibilidade que compensa
Obviamente, a automação da fiação a jato de 
ar, projetada do começo ao o fim, também 
aumenta a flexibilidade da gestão operacional. 
Isto refere-se principalmente ao processamento 
econômico de pedidos menores. Com MultiLot é 
possível fiar até quatro lotes simultâneos na 
Autoairo. Isto permite que as fábricas de fiação 
produzam lotes, com trocas rápidas, em 
condições particularmente competitivas. Além 
disso, na Autoairo é possível efetuar uma fácil 
troca de lote com a produção em andamento. E 
até mesmo bobinas testes podem ser produzidas 
em 12 pontos de fiação, enquanto que os outros 
pontos de fiação continuam a fiar a produção 
normal.

Moderno suporte ao usuário
A operação da Autoairo é facilitada por meio de 
um memorável conceito de sinais coloridos. 
Barras marcantes de LED em cada ponto de 
fiação sinalizam, por exemplo, latas vazias ou 
pontos de fiação com mau funcionamento. A 
disposição das latas diretamente abaixo do trem 
de estiragem garante uma alimentação rápida 
da esteira, com máxima qualidade. Tudo isso 
garante uma ágil intervenção do pessoal, sem 
necessidade de grandes esforços de inspeção.

Com a Autoairo, a Saurer disponibiliza aos seus 
clientes uma máquina de fiação a jato de ar que 
proporciona às fábricas de fiação uma alta 
eficiência mensurável. Elas podem produzir com 
a Autoairo o padrão de qualidade exigido pelo 
mercado mais rapidamente, com maior 
economia e flexibilidade. Estas são vantagens 
competitivas decisivas no mercado lucrativo dos 
cobiçados fios de fiação a jato de ar.

2
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3

Novo trem de 
estiragem de 
alto desempenho  
para a Autoairo.

3

Autoairo. Think progress.

- A fiação a jato de ar: um negócio altamente rentável
- Capacidade de fiação duas vezes maior
- Necessidade de espaço 40 % menor
- Inicialização 30 % mais rápida
- Automação e digitalização inovadoras
- SynchroPiecing 24
- Turbostart
- In-line DigiPiecing
- DigiWinding FX
- Depurador de fio Airolab
- MultiLot, até quatro lotes simultâneos
- Troca fluida dos lotes
- PilotSpin
- Fio Belairo de alto padrão

Saiba 
mais
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Autocard e 
Autodraw ampliam 
o portfólio de 
produtos da Saurer 
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O portfólio flexível oferece as soluções certas 
para a preparação de todos os tipos de fibras 
para os processos subsequentes. A combinação 
certa da sala de sopro, cardagem e passador 
garantem um excelente uso das fibras e a 
qualidade da fita para uma alta eficiência  
e qualidade da linha na fiação.

O novo Autocard foi desenvolvido para criar mais 
valor na cadeia de preparação de fibras. Ele 
permite uma produtividade até 18 % mais alta, 
enquanto as fibras são cuidadosamente 
processadas em uma área de cardagem maior 
do que 4m². O "trocador de latas sem costura" 
garante processos de cardagem longos e 
ininterruptos, resultando em qualidade constante 
da fita. Como a dimensão principal da máquina 
permanece inalterada, a produtividade por m² 
de área útil ocupada aumenta significativa-
mente. O uso de sistemas de acionamento e 
controle altamente eficientes permite uma 
redução considerável do consumo de energia.

Outro destaque é a opção MTA, que integra uma 
função de autonivelamento da fita diretamente 
no processo de cardagem. Esta opção permite 
reduzir o número de passagens dos passadores 
ou eliminar os passadores, por exemplo, no 
processamento de fibras regeneradas para  
a fiação a rotor ou fibras cardadas para a  
fiação a ar.

As novas características ergonômicas do 
Autocard suportam o trabalho dos operadores. 
Um visor de status de LED mostra o status de 
enchimento e de funcionamento da lata e 
permite uma resposta mais rápida que guie o 
operador para a máquina certa. A nova IHM  
com tela sensível ao toque Saurer torna mais 
parâmetros de tecnologia transparentes, 
facilitando a operação da máquina.

O processo seguinte na cadeia de valor de 
preparações introduz o novo Saurer Autodraw.   
O passador com cabeça dupla está disponível 
como passador com rompedor e autonivelador. 
Ele completa o portfólio de produtos da Saurer 
para o processamento da fibra à embalagem.  
O passador é agora parte integrante da cadeia 
de processo e, portanto, está otimizado em 
termos de produtividade, qualidade da fita, 
operação e investimento.

O design compacto e o trocador de latas de  
fita front-in/out resultam em uma produção 
muito alta por m². O conhecido sistema de 
autonivelamento Uster garante a qualidade  
da fita necessária para uma ampla variedade  
de fibras naturais e sintéticas, bem como  
suas misturas.

Tanto o Autocard quanto o Autodraw estão 
ligados ao Senses, o sistema de gerenciamento  
e laminação próprio da Saurer. O Senses coleta  
e analisa dados de processo online e offline da 
fibra à embalagem.  Os dados de produção do 
processo de cardagem e desenho são essenciais 
para todo o monitoramento de processo, uma 
vez que o desvio crítico precisa ser revelado o 
mais cedo possível. Em combinação com os 
dados offline do equipamento Autolab, um 
conjunto de dados abrangente pode ser 
fornecido para um monitoramento contínuo  
e a otimização do processo de produção.

A linha de pré-fiação da Saurer oferece uma 
preparação perfeitamente adaptada para o 
processamento posterior da fita até o fio.

A fiação de mechas da Saurer 
constitui a base dos sistemas 
da Zinser e da Schlafhorst.

1

Autocard com 
aparência industrial 
totalmente nova.

2 

Autodraw DL –  
Passador de 
autonivelamento  
com cabeça dupla.

3 

Componentes 
principais Autocard.

4 

Sistema de 
autonivelamento  
de curto prazo 
Autocard Micro.

5 

Sistema de esboço 
Autodraw DL.

6 

Sistema de 
escaneamento 
Autodraw DL.
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Autocard

- Maior produtividade
- Maior área de cardagem
- Troca de lata sem costura
- Detecção de fitas
- Sistema de autoformação
- Visor LED
- Micro autonivelamento de curto prazo
- Integrado ao Senses
 

Autodraw DL 

- Pré-passador econômico e passador de  
 autonivelamento como linha de embalagem
- Duas cabeças de autonivelamento independente
- Trocador de latas de fita front-in/out
- Controle separado da regulagem através  
 de telas sensíveis ao toque
- Design compacto
- Sistema de autonivelamento Uster
- Integrado no Senses

 

3

5 6

4

Saiba 
mais

Saiba 
mais
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Um investimento 
inteligente

A nova AutoBD é uma máquina de fiação a 
rotor semiautomática desenvolvida de forma 
inovadora, que, mediante solicitação, pode 
ser equipada com automação inteligente. 
Este é um conceito realmente brilhante.

Equipamento semiautomático ou totalmente 
automático? As fábricas de fiação a rotor não 
precisarão mais tomar esta decisão fundamental 
no futuro. Com a AutoBD, a Saurer disponibiliza 
no mercado uma máquina de fiação a rotor com 
base em um novo conceito e que pode ser 
equipada com as soluções de automação da 
legendária Autocoro. E isto pode ser feito 
posteriormente. Assim, as fábricas de fiação 
ganham maior flexibilidade, podendo investir  
de forma ainda mais inteligente.

Para as fábricas de fiação que há anos  
trabalham com equipamentos semiautomáticos, 
passar para um equipamento totalmente 
automático, como a Autocoro, envolve altos 
custos de investimento e uma reorganização 
abrangente de seus processos. Com a AutoBD,  
o salto para a automação é tão somente uma 
transição suave e natural. Além disso, graças às 
tecnologias de automação e ao rolamento do 
rotor recentemente desenvolvido, podem ser 
garantidas velocidades de produção dinâmicas 
para atender as demandas de produtividade. 
Com a AutoBD, a Saurer, líder em inovação nos 
segmentos de automação e digitalização, auxilia 
principalmente empresas que fazem seus 
planejamentos com recursos humanos cada vez 
mais escassos, a se tornarem mais competitivas 
nos mercados têxteis internacionais.

A SynchroPiecing abre perspectivas  
totalmente novas
A emenda de fios automatizada SynchroPiecing, 
sistema comprovado por mais de um milhão de 
vezes, por oito anos no mundo da Autocoro, elimina 
o fator humano no processo de emenda de fios. 
Isto reduz a necessidade de mão de obra e garante 
uma qualidade de emenda de fios absolutamente 
constante e incomparavelmente alta em cada 
ponto individual de fiação. Pois, o fio a ser fiado 
não precisa mais ser preparado manualmente.

A SynchroPiecing também abre novas perspectivas 
para a escolha da matéria-prima. Quando se  
pode trabalhar em inúmeros pontos de fiação, 
simultaneamente, as rupturas de fios apresentam 
menor impacto na produtividade. A tolerância em 
termos de qualidade da matéria-prima é maior. 
Para atingir maior sustentabilidade, as fábricas de 
fiação podem, por exemplo, aumentar a proporção 
de reciclagem, sem baixar a produtividade e  
a qualidade.

A margem de manobra tecnológica amplia-se 
ainda mais. Graças à elevada capacidade de 
emenda de fios, fios mais delicados, menos 
torcidos, podem ser fiados de forma rentável.  
E onde, no passado, rotações do rotor e  
velocidades de saída mais altas precisavam ser 
reduzidas, as fiações com o AutoBD podem agora  
literalmente "decolar".

1

AutoBD – Mais 
produtividade por 
meio da automação 
flexível.
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1

"Com a AutoBD, o salto para 
a automação é tão somente uma 
transição suave e natural."
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Aceleração com Turbostart
A automação garante também uma inicialização 
mais veloz. Em menos de 15 minutos, graças ao 
Turbostart, a AutoBD já funciona a todo vapor, 
além de assegurar uma excelente qualidade 
SynchroPiecing para emenda de fios. Esta 
capacidade traz grandes vantagens em diversos 
contextos. Quando, por exemplo, ocorrem cortes 
de energia nas fábricas de fiações, a inicial-
ização pode ser mais rápida, as perdas de 
produtividade imediatamente compensadas e, 
através do DigiPiecing, obtém-se perfeitas 
emendas de fios.

O Synchro Package Remover reduz a carga de 
trabalho do pessoal
A automação do processo de remoção da 
bobina reduz a carga de atividades com esforço 
físico do pessoal. O Synchro Package Remover 
eleva simultaneamente várias bobinas acabadas 
e transporta-as suavemente para a esteira de 
transporte. O pessoal só precisa colocar os tubos 
vazios e enrolar os fios. 

Com o Synchro Package Remover, todas as 
bobinas ficam sempre cheias; assim, a bobi-
nagem conjunta de restos de bobinas torna-se 
desnecessária, proporcionando uma clara 
vantagem em termos de qualidade e  
produtividade.

Rolamento do rotor livre de lubrificação, mais 
eficiente em termos energéticos
A AutoBD pode ser opcionalmente equipada com 
o novo rolamento de rotor, livre de lubrificação. 
Neste novo rolamento de rotor, não há necessi-
dade de lubrificação durante toda a sua vida 
útil. Ele é mais robusto e, com isso, projetado 
para maiores rotações do rotor, além de ter sido 
otimizado em termos energéticos. Como 
resultado, o esforço de manutenção que precisa 
ser exercido pelo operador é drasticamente 
reduzido.

Um nível cada vez mais elevado de  
produtividade
Em cada ponto de fiação, um visor LED traz  
aos operadores informações sobre o status e 
eventuais intervenções necessárias. Na parte 
dianteira da máquina, encontra-se o "Efficiency 
Equalizer" ou Equalizador de Eficiência, um 
medidor de nível instalado que também exibe  
a eficiência atual visível. Quanto mais elevado  
o nível, maior a eficiência.

A AutoBD torna a Série BD, de alto desempenho 
há anos devidamente comprovado, ainda mais 
flexível, de forma insuperável, graças ao 
"Automation on Demand" (Automação sob 
Demanda). A Saurer proporciona assim às 
fabricas de fiação chances rentáveis e lucrativas, 
de forma inteligente, sem grandes riscos e sem 
elevados investimentos.

AutoBD

- Rotação máxima do rotor 
- DigiPiecing
- SynchroPiecing
- Turbostart
- Synchro Package Remover
- Rolamento do rotor livre de lubrificação 
- Nível de produtividade

Saiba 
mais

2 3

2

SynchroPiecing,  
o precursor para 
mais produtividade  
e qualidade.

3

Synchro Package 
Remover automático 
para máxima 
independência  
do pessoal.
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Saurer Textile Calculator

- O aplicativo Saurer Textile Calculator como recurso indispensável
- Conversões têxteis e cálculos de produção disponíveis  
 a qualquer momento
- A partir de agora, disponível gratuitamente na Android Play Store

1

Calculado rapidamente:  
o novo aplicativo Saurer 
Calculator é um recurso 
gratuito e prático para 
conversão de unidades 
têxteis.

Calculado
rapidamente
O Saurer Textile Calculator é o aplicativo 
para o cálculo de têxteis. Ele é um ajudante 
indispensável na vida cotidiana da fiação. 

O aplicativo gratuito é versátil e fácil 
de usar. Ele converte rapidamente 
unidades têxteis como, por exemplo, 
contagem ou torção de fios. Além 
disso, com o Textile Calculator 
também é possível realizar cálculos de 
produção para a cadeia de processos 
têxteis. Deste modo, é possível 
determinar as quantidades de 
produção possíveis ou a capacidade 
de máquinas necessária. 

O aplicativo controla todas as 
unidades de cálculo e fórmulas 
necessárias.

O Saurer Textile Calculator é um 
suporte prático para gerentes, 
planejadores de produção, tec-
nólogos, operadores de máquinas e 
outros especialistas têxteis. 

A partir de agora, o aplicativo pode 
ser instalado gratuitamente para 
Android a partir da Google Play Store.
 

Saiba 
mais

1
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A base para 
a indústria 4.0

Com a nova Autocoro, a Saurer já lança no 
mercado a terceira geração da sua tecnologia 
pioneira de fiação a rotor. Com a sua 
automação avançada, ela foi aperfeiçoado 
para futuras aplicações na era digital. 

"A Indústria 4.0 está na boca de todos, mas ainda 
não chegou a muitas fiações", diz o Dr. Tai Mac, 
Diretor de Linha de Negócios Open-End Spinning, 
"Mas já está chegando. Com a nova Autocoro, 
lançamos as bases para a era digital na fiação  
a rotor. Sua automação totalmente digitalizada  
é o trampolim para o futuro." 

Aperfeiçoar o que está comprovado
A nova Autocoro já é a terceira geração de 
máquinas a ser equipada com a revolucionária 
tecnologia de estação de fiar única. Um milhão 
de pontos de fiar instalados são uma prova 
impressionante da superioridade desta inovação. 
Com a Autocoro, o caminho foi aberto para 
soluções de automação inteligentes e compro-
vadas. A automação da emenda digital 
DigPiecing foi instalada quase um milhão de 
vezes e a tecnologia de enrolamento digital 
DigiWinding, mais de 100 000 vezes.

Ao desenvolver a nova Autocoro, os engenheiros 
da Saurer concentraram-se no aperfeiçoamento 
do já comprovado. "A Indústria 4.0 torna-se 
possível se pudermos confiar cegamente na 
automação. Por isso,integramos a fiação 
inteligente em soluções de automação 
abrangentes e aperfeiçoadas. Desta forma,  
a produtividade é aumentada de forma 
sustentável, otimizando os processos logísticos  
e eliminando consistentemente as fontes de erro", 
diz o Dr. Tai Mac. "Implementamos a nossa 
estratégia da Indústria 4.0 nesta plataforma 
segura."

Capacidade de emenda 50 % maior
O desejo de otimizar o uso da valiosa matéria-
prima em todos os níveis de qualidade está se 
tornando cada vez mais urgente. A tendência 
para uma maior sustentabilidade requer mais 
capacidade de emenda, especialmente em 
máquinas longas. Por isso, a Saurer aumentou  
em 50 % a capacidade de emenda da nova 
Autocoro: agora, com o SynchroPiecing 36,  
é possível efetuar 36 processos de emenda 
paralelas.

Inicialização automaticamente mais rápida
Nem toda fiação requer tanta capacidade  
de emenda durante a operação quanto o 
SynchroPiecing 36 oferece. No entanto, a 
redução do tempo de preparação através do 
aumento do número de emendas na fase de 
arranque aumenta sempre a produtividade.  
Com o TurboStart, a nova AutoCoro atinge a 
velocidade de produção desejada em menos  
de dez minutos em qualquer comprimento  
de máquina.

Automação mais potente de doffer
A Autocoro pode ser equipada com até oito 
trocadores (DCUs). Em máquinas longas e, em 
simultâneo, com tempos de funcionamento 
curtos como, por exemplo, na fiação de fios 
grossos, a produtividade pode ser aumentada 
em até 5 % com oito DCUs. 

1

A nova Autocoro  
com até 36 emendas 
simultâneas.

2

Conceito de 
iluminação inteligente 
acima da posição  
de fiar. 

3

Nova e flexível caixa 
de fiação com 
suportes de barba de 
fibra intercambiáveis.



Inovações/tecnologiaSaurer24 Saurer24

25 % mais capacidade do trocador – isto 
também simplifica o planejamento operacional. 
Que costumava combinar as vantagens de uma 
configuração de máquina inteligente com lotes 
otimizados e rápidos e lotes de longa duração 
agora se beneficia da alta produtividade da 
Autocoro com até oito trocadores sem a 
necessidade de um planejamento demorado.

Alimentador automático de fitas
Os pontos de fiar famintos que aguardam a 
inserção de uma nova fita não podem fiar o  
fio durante este período. O novo alimentador 
automático de fitas garante o reabastecimento 
sem intervenção do operador. Os requisitos 
operacionais para troca de latas são drastica-
mente reduzidos. 

Melhor aproveitamento da matéria-prima 
graças às caixas de fiação flexíveis
A nova caixa de fiação possui elementos 
condutores de fibra que podem ser facilmente 
adaptados: os suportes de barba de fibra são 
estendidos ou encurtados sem ferramentas, 
bastando para isso encaixá-los ou retirá-los. 
Deste modo, o efeito de limpeza pode ser 
adaptado de forma rápida, flexível e precisa 
às exigências da matéria-prima usada.

Conceito de sinal para 3 % mais eficiência
A nova Autocoro economiza longas rondas de 
inspeção do pessoal graças a um conceito de 
sinal conciso. Tiras de LED coloridas acima de 
cada ponto de fiar alertam em tempo hábil para 
a existência de latas vazias ou produtividade 
reduzida. A operação torna-se mais eficiente e  
a eficiência aumenta em até 3 %.

Em cada ponto de fiar, um novo visor de símbolos 
com representação colorida brilhante fornece 
informações sobre os estados e falhas da 
máquina. Na produção de vários lotes, cores 
diferentes sinalizam em qual lote a posição de 
fiar está trabalhando. Isto significa que todas as 
informações essenciais para a operação estão 
disponíveis em cada posição de fiar. A visão 
geral perfeita de todos os parâmetro torna 

possível controlar a produção com uma 
distribuição eficiente do pessoal sem ter que 
percorrer longas distâncias.

Limpeza altamente eficiente com VTC
A automação da limpeza foi visivelmente 
melhorada pelo Vacuum Trash Cleaner (VTC) 
instalado no meio da máquina. O pó e os 
resíduos de fibra são removidos de forma 
confiável da máquina, na metade do processo. 
Uma vez que o VTC protege assim a parte inferior 
da caixa de fiar do acúmulo de pó, a limpeza 
melhorada tem um efeito positivo na estabili-
dade de fiação – especialmente em máquinas 
longas e quando a quantidade de resíduos no 
material bruto é elevada.

Indústria 4.0 e a produção auto-otimizada
Com sua automação inovadora e digitalização 
inteligente, a nova Autocoro abre novas 
perspectivas para a fiação a rotor. Objetivos 
fascinantes estão ao nosso alcance:  
Indústria 4.0 e a produção auto-otimizada.

Think ahead. Autocoro 

- Pronto para a Indústria 4.0 através da automação digitalizada
- Maior capacidade de emenda através do SynchroPiecing 36  
 e do Turbostart
- Alimentador automático de fitas
- Até oito trocadores 
- Distribuição eficiente do pessoal graças ao conceito de  
 iluminação inovador e ao novo visor de símbolos
- Caixa de fiação com suportes de barba de fibra ajustáveis
- Automação de limpeza melhorada através do VTC

Saiba 
mais

"Com a nova Autocoro, 
lançamos as bases para 
a Indústria 4.0 na fiação 
a rotor."
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Z 72XL: 
a plataforma para 
soluções modulares
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A plataforma modular da máquina Z 72XL 
pode ser configurada de forma flexível para 
todas as aplicações na área de pilhas curtas. 

Na ITMA 2019, a Saurer apresenta uma 
plataforma de filatório com flexibili-
dade ampliada para máquinas com 
até 2 016 pontos de fiação. Ela serve 
como uma base universalmente 
configurável para adaptar clientes  
de todos os mercados a uma solução 
altamente eficiente otimizada 
especificamente para suas aplicações. 
O conceito simplifica qualquer projeto 
de investimento, tanto na substituição 
de máquinas de fiar quanto na 
construção de novas fiações.

A plataforma da máquina está 
disponível como ZR 72XL para fiação 
com filatórios convencionais ou como 
ZI 72XL para fiação compacta. O 
cliente pode escolher entre um trem 
de estiragem mecânico e um trem de 
estiragem controlado eletronicamente. 
Quase todas as opções, como os 
módulos de economia de energia  
OptiSuction e TwinSuction, estão 
disponíveis para ambos os trens  
de estiragem.

Com a Z 72XL, os fios de anel, os fios 
compactos, os fios de fantasia, os  
fios core, os fios SiroSpun e os fios 
DuoCore podem ser produzidos de 
forma mais eficiente e econômica  
do que nunca. 

Os clientes da Saurer são ainda mais 
competitivos com as novas máquinas 
e os seus produtos sempre se destacam 
do resto: desde o fio denim grosso até 
o mais fino fio compacto para tecidos 
de camisetas de alta qualidade. 

Segunda unidade compacta à escolha
Além do comprovado Impact FX, o 
novo Impact FX pro oferece aos 
clientes uma segunda unidade 
compacta. A Saurer recomenda o 
Impact FX autolimpante para fios  
mais grossos na faixa de finura de  
até Ne 40. O novo Impact FX pro, por 
outro lado, é usado na linha de fios 
finos e convence com fios compactos 
com pilosidade reduzida, menor 
número de fios, menores imperfeições, 
maior resistência e ótima uniformidade. 

No Impact FX pro, as fibras são 
guiadas com cintas de gaze sobre 
uma ranhura inclinada onde é 
aplicado o vácuo. Ambos os sistemas 
possuem sua própria unidade de 
vácuo controlada para potência 
compacta total e excelentes  
valores de fios.

Acionamento do trem de estiragem 
encapsulado e de baixa manutenção
O novo acionamento do trem de 
estiragem DraftBox controlado 
eletronicamente torna a produção  
de fios mais simples e eficiente. A sua 
caixa de velocidades está completa-
mente encapsulada e a limpeza e 
lubrificação das engrenagens não s 
ão mais necessárias. Uma vez que a 
pré-distorção e a distorção total são 
definidas por meio da EasySpin, não 
há necessidade de substituir engre- 
nagens quando se muda de lotes. 
Portanto, não é mais necessário 
armazenar os conjuntos de  
engrenagens.

1

Plataforma de 
máquina modular 
Z 72XL para 
flexibilidade de 
aplicação ampliada. 

2

Nova unidade 
compacta Impact FX 
pro para fios finos.

3

Novo sistema de 
trocadores sem 
sub-bobinado com 
Texparts Spinnfinity.

4

Monitoramento de um 
fuso individual (ISM) 
para máxima 
eficiência da 
máquina.

2
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"Isto significa mais  
eficiência para todos."

A carga de trabalho para o pessoal 
é reduzida e as trocas de lotes são 
aceleradas. Em suma, a DraftBox 
aumenta a rentabilidade da produção, 
uma vez que sensores de controle 
modernos garante uma qualidade  
de fio constante e taxas de ruptura  
de fio extremamente baixas.

Otimizado para fiação de alta 
velocidade
Cada detalhe da Z 72XL é aparada 
para velocidade. O acionamento 
principal de 110 kW acelera os 2 016 
fusos de alto desempenho de 
funcionamento suave CS 1S da 
Texparts para 26 000 rpm. O novo anel 
Texparts e o novo Zero Underwinding 
Spinnfinity com seu baixo torque de 
suporte de inércia suportam a fiação 
girando a altas velocidades.

O sistema inteligente de maximização 
de velocidade OptiSpeed, juntamente 
com o sistema integrado de monitora-
mento de fuso único (ISM), determina 
de forma automática e independente 

a velocidade ideal no limite tecnoló- 
gico de fiar após um determinado 
limite de ruptura do fio, garantindo 
assim a máxima eficiência. 

Dependendo do mercado e da 
aplicação, as fiações modernas 
enfrentam hoje desafios individuais.  
A modularidade da Z 72XL promete  
um alto grau de flexibilidade para  
a especificação da máquina e, assim, 
promove uma boa relação custo- 
benefício em cada aplicação. Assim, 
ela se mostra uma plataforma de 
solução de tendências para toda  
a fiação de fibras curtas.

Be modular. ZR 72XL/ZI 72XL 

- Conceito de máquina modular  
 para máxima flexibilidade
- Até 2 016 pontos de fiação com  
 26 000 rpm para máxima  
 produtividade
- Novo sistema compacto Impact FX  
 pro para fios de alta qualidade
- Acionamento do trem de estiragem  
 eletrônico encapsulado DraftBox  
 parra tempos de troca de lote  
 mais curtos
- Maximização inteligente da v 
 elocidade com OptiSpeed para  
 alta eficiência

Saiba 
mais

3 4
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Autoconer –  
Be original.

A Autoconer celebra seu aniversário: 
60 anos! É a original e se tornou sinônimo 
de bobinagem cruzada automática. Suas 
inovações abrem caminho para o sucesso 
de nossos clientes.

A Autoconer apresenta soluções criativas e 
inovações em automação, digitalização e 
tecnologia de enrolamento e emenda. Elas 
aumentam a rentabilidade e a flexibilidade do 
investimento na fiação e melhoram a qualidade 
do pacote para uma maior eficiência nas etapas 
seguintes da cadeia do processo têxtil.  

MultiLink: layouts de fiação flexíveis e com 
economia de espaço 
Até quatro filatórios podem ser conectados  
a uma Autoconer via MultiLink. Isto torna a 
automação possível em situações nas quais ela 
até então não era econômica. Isto se aplica, por 
exemplo, a condições de espaço confinado ou 
limitado, típicas do segmento de reposição.  
São possíveis layouts de fiação com espaça-
mento de máquinas menores, p.ex., a partir de 
uma distância de 1,80 m do centro ao centro  
dos filatórios. Graças ao MultiLink, agora todas 
as fiações que ainda trabalham manualmente 
podem ser automatizadas economicamente. 
Porque a atribuição de até quatro filatórios 
também permite combiná-los de forma rentável 
com máquinas de fiar mais curtas. O MultiLink 
pode ser implementado como um composto 

direto ou sob o piso. Como a interface e o 
posicionamento das máquinas são variáveis,  
a flexibilidade na concepção do layout da fiação 
é alta.
 
MultiLink: os custos de investimento se reduzem 
em até 15 % – os custos de energia se reduzem 
em até 20 %
A flexibilidade e a baixa necessidade de espaço 
também abrem perspectivas econômicas na 
construção de novas fiações, especialmente  
se estas tiverem sido projetadas para lotes 
pequenos. As taxas máximas de transferência 
são decisivas para o projeto dessas instalações 
compostas e a Autoconer tem uma vantagem 
única: o patenteado monitor óptico de manga 
infravermelha. Ele permite taxas de transferência 
de até 100 mangas por minuto. A uma Autoconer 
podem ser atribuídos mais pontos de filatório  
do que a outras máquinas de fiar. Os custos de 
investimento são reduzidos em até 15 %, uma vez 
que os custos das unidades descartáveis podem 
ser distribuídos por mais posições de enrolamento. 
Como os custos de energia também são incorridos 
apenas uma vez ao invés de 2-4 vezes, por 
exemplo, na área de sistemas de sucção ou 

1

A Autoconer –  
60 anos de sucesso 
no mercado.

2

Potenciais de 
economia de energia 
com diferentes 
instalações MultiLink.

3

Projeto de layout 
flexível para 
instalações MultiLink.
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limpeza das máquinas O MultiLink 
economiza até 20 % de energia em 
comparação com as soluções de 
compostos convencionais, depend-
endo da configuração.

MultiLink: monitoramento de 
qualidade garantido com SPID
O controle de qualidade online 
garantido e patenteado graças ao 
SPID (Spindle Identification System) 
integrado oferece vantagens 
adicionais para a solução Saurer. Isto 
permite monitorar a qualidade do fio 
para cada ponto de filatório individ-
ual, mesmo quando uma Autoconer  
é conectada de forma flexível a até  
4 filatórios. 

2

Comparação de possíveis economias de energia graças ao MultiLink

2:1 Link
Economia de  
aprox. 15 %

Autoconer
2 x V 18

Autoconer
2:1 MultiLink V 36

Autoconer
3:1 MultiLink V 54

Autoconer
4:1 MultiLink V 72

Autoconer
3 x V 18

Autoconer
4 x V 18
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Exemplos para instalações MultiLink conexão 
direta (posições possíveis A-Z)  

Exemplos para instalações MultiLink 
composto sob o solo

3:1 Link
Economia de  
aprox. 18 %

4:1 Link
Economia de  
aprox. 20 %

3

Exemplos para MultiLink
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SPID no Mill Management System Senses: 
análises de longo prazo e medidas imediatas
Em sistemas compostos, os dados do Online 
Spindle Identification System podem ser inseridos 
no Mill Management System da Saurer  por meio 
do SPID opcional do Element Senses para avali-  
ação posterior. Senses agrupa os dados de 
produção, qualidade e máquina e os prepara 
para análises de longo prazo. Graças à transmis- 
são de dados online, os operadores também 
podem iniciar medidas imediatas no caso de 
violações de qualidade. Relatórios relevantes 
com dados visualizados em gráficos e tabelas 
ajudam a administração a aumentar a rentabili-
dade de forma direcionada e a avançar na 
digitalização do monitoramento de qualidade  
na fiação.

Inovações da tecnologia de bobinagem  
Graças ao seu design universal, o novo encerador 
de parafina não precisa de quaisquer variantes 
de hardware. As definições manuais e as configu- 
rações no informador não são mais necessárias. 
Isto torna o manuseio do encerador de parafina 
muito mais fácil. A parafinagem é feita na faixa 
ideal das curvas de coeficiente de atrito para os 
respectivos fios, com baixo consumo de parafina. 
Isto resulta em menos sujeira e, portanto, em um 
esforço de limpeza reduzido.

Os novos desenvolvimentos na área de tam-
bores-guia para fios prometem maiores 
benefícios para o cliente em várias áreas. Para  
o processamento de fios de reciclagem de PET 
altamente abrasivos, os novos tambores com o 

4 5

4

Novo encerador de 
parafina com design 
universal para fácil 
manuseio.

5

Novo tambor para um 
conteúdo de bobina 
maior para vantagens 
logísticas.

 

8

Instalação de uma 
rede MultiLink na 
fábrica do cliente.

8
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seu revestimento especial têm uma vida útil 
convincentemente longa, apesar do esforço 
extremo. Uma nova adição ao portfólio é um 
tambor com uma largura transversal maior: ele 
garante um maior conteúdo de bobina com o 
mesmo diâmetro para vantagens logísticas.  
Além disso, novas abordagens para o projeto  
do material/acionamento dos tambores, 
dependendo dos parâmetros de enrolamento 
e do formato do carretel, oferecerão um 
potencial notável para aumentos de produ- 
tividade no futuro. 

Inovações na tecnologia de emendas para uma 
maior qualidade de emenda
A tecnologia de emenda Saurer promete 
inúmeras inovações nos próximos anos. 

O novo prisma aberto é apenas uma antecipação 
para a melhoria da qualidade da ementa e 
simplificação da operação. Uma ampla gama  
de aplicações para emendar fios de algodão é 
coberta, na faixa de finura de Ne 20-Ne 120.  
Com o prisma, as conexões emendadas são mais 
curtas e visualmente mais discretas. A força de 
emenda é, em média, maior do que até agora. 
Com a mesma alimentação do fio e os mesmos 
parâmetros de enrolamento e emenda, a 
dispersão da qualidade da emenda é significati-
vamente menor, o que é confirmado pelos testes 
Classimat, tanto em comparação com os 
agentes de emenda da Autoconer usados até 
agora, como em aplicações concorrentes.

6 7

6

Novo prisma para 
conexões de emenda 
melhoradas.

7

Visualmente discreto –  
as conexões de 
emenda são 
convincentes.

Autoconer – Be original.

- Layouts de fiar flexíveis e com economia de espaço com  
 o novo MultiLink
- Digitalização do controle de qualidade na fiação graças  
 ao SPID e Senses
- Parafinagem com manuseio simplificado
- Inovações na tecnologia de emenda para uma maior 
 qualidade da emenda

Saiba 
mais
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Novo: CarpetCabler/
CarpetTwister 1.10 

Flexibilidade atende a longevidade

Com a sua iniciativa E³, a Saurer 
melhora de forma consistente o 
benefício para o cliente: a nova  
série de máquinas do CarpetCabler/
CarpetTwister 1.10 vem com inúmeras 
melhorias nas áreas de energia, 
economia e ergonomia.

Otimização energética
A potência de acionamento da 
máquina pode ser ajustada em etapas 
finas para os materiais processados. 
Sistemas de refrigeração adequados 
para as unidades de acionamento 
garantem alta confiabilidade 
operacional, mesmo em condições 
climáticas extremas. 

Ergonomia, produtividade e soluções 
de qualidade em interação
Uma operação fácil aumenta a 
confiabilidade operacional e a 
eficiência. Isto significa que o ponto  
de torção pode ser carregado de 

forma rápida e simples, pois o 
operador tem fácil acesso ao fuso.  
O ajuste flexível da altura do novo 
suporte da bobina com altura de 
carga ergonomicamente otimizada 
proporciona uma folga adicional. 

Ajustes centrais como, p.ex., o freio do 
fio do suporte e a altura da guia do fio 
do balão, podem ser armazenados no 
gerenciamento de receitas. Todos os 
fatores de qualidade podem ser 
recuperados e configurados de forma 
reproduzível.

O CarpetCabler/CarpetTwister 1.10 
monitora permanentemente os 
parâmetros importantes de fios e de 
produção. Os dados de desempenho, 
bem como os valores teóricos e reais, 
são apresentados em tempo real e 
controlados por sensores. Isto permite 
que o pessoal de operação intervenha 
em tempo hábil.

O inovador Mill Management System 
Senses eleva a avaliação dos índices 
de produção a um novo nível. Por meio 
do controle e da transparência do 
processo de produção são desenvolvi-
dos novos potenciais de otimização.

A automação faz sucesso – 
foco no transporte de materiais
Como fornecedores de soluções, 
estamos atentos ao ambiente logístico 
e oferecemos soluções de automação 
individuais para o fluxo de materiais 
de toda a sua instalação de produção. 
Oferecemos-lhe soluções feitas sob 
medida para dominar as exigências  
de um mercado dinâmico.  

O novo CarpetCabler/CarpetTwister 1.10 
é convincente!

Carpet:

- Controle inovador
- Regulagens centrais
- Monitoramento por sensores
- Automação
- Mill Management System Senses

Saiba 
mais
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CableCorder CC5:

- Passo de fuso reduzido devido ao diâmetro otimizado do balão do fio   
- Mais economia de energia devido à geometria adaptada do pote da bobina
- Sistema de controle suportado por sensores para conformidade com os  
 parâmetros de qualidade
- Mill Management System Senses para monitoramento e avaliação dos  
 dados de produção
- Suporte servoassistido, novos elementos de guia do fio e novo regulador  
 de fio para maior facilidade de uso
- Versão CC5-TFO para a produção de fios de dupla torção e na  
 versão CC5-3PLY para a produção de fios de telas para pneus  
 triplas simétricas. 

História de sucesso 
do CableCorder 

O CableCorder CC5 é um 
desenvolvimento convincente. 

A Saurer pode celebrar o aniversário 
de 30 anos do seu CableCorder com 
números impressionantes. Com mais 
de 1 900 CableCorders, aproximada-
mente 270 000 fusos foram colocados 
em operação nos últimos 30 anos.  
O CableCorder para a produção de 
telas para pneus de alta qualidade é 
um acessório permanente na indústria 
de pneus. A quinta geração do 
CableCorder convence com inúmeras 
inovações. Ele proporciona aos 
clientes da Saurer vantagens 
competitivas decisivas: eles se 
beneficiam de maior eficiência,  
menor consumo de energia, de um 
conceito de fuso inteligente, do 
monitoramento de qualidade 
moderno, da ergonomia melhorada, 
de soluções de automação flexíveis e 
da integração do CableCorder no Mill 
Management System Senses da Saurer.

Energia, produtividade, qualidade
A Saurer melhorou ainda mais a 
tecnologia patenteada de economia 
de energia da última geração de 
máquinas com um novo hardware  
e um software otimizado.  
O CableCorder CC5 é, portanto,  
mais econômico do que nunca.

O diâmetro otimizado do balão de fio 
e o passo reduzido do eixo reduzem a 
necessidade de espaço e aumentam  
a produtividade.

O monitoramento online dos parâmet-
ros de qualidade garantem de forma 
confiável a qualidade necessária da 
tela para pneus.

Fácil de operar e automatizado de 
forma inteligente
Novos componentes da máquina e 
uma trajetória ideal do fio permitem 
uma alta facilidade de operação e 
confiabilidade do processo. Soluções 
inteligentes de automação aumentam 
a eficiência do transporte de bobinas.

Além da versão básica CC5, o novo 
CableCorder também está disponível 
na versão CC5-TFO para a produção 
de fios de dupla torção e na versão 
CC5-3PLY para a produção de fios de 
telas para pneus triplos simétricos. 

Saiba 
mais

CableCorder CC5 para a 
produção de tela para 
pneus de alta qualidade.



Inovações/tecnologiaSaurer34

Compact:

- Freio de rosca esférica que protege o fio
- Movimento de vaivém servo
- Automação
- Mill Management System Senses

CompactTwister estabelece 
novos padrões novamente.

Saiba 
mais

O CompactTwister 
define padrões

Quase 5 milhões de fusos instalados comprovam 
a sua posição de liderança.

O CompactTwister processa de forma 
flexível uma grande variedade de 
materiais e formatos de documentos. 
Inúmeras inovações têm aumentado 
continuamente a eficiência e a 
produtividade. Com a nova geração 
de máquinas, a Saurer está focada na 
automação e na qualidade do fio.

Monitoramento sensorial da produção
Por exemplo, os parâmetros relevantes 
para a qualidade são monitorados por 
sensores durante a produção. 
Algoritmos inteligentes de avaliação 
permitem a otimização qualitativa do 
processo de fios. Os dados coletados 
também podem ser inseridos no novo 
Mill Management System Senses 
digital. Ele torna transparentes os 
processos de valor agregado em toda 

a fiação e abre possibilidades de 
otimização até então desconhecidas.

Freio de rosca esférica que protege  
o fio 
Um fator decisivo para a qualidade do 
fio é o processamento cuidadoso do 
fio na área do fuso. Além dos 
elementos de orientação de rosca de 
alta qualidade, o freio de rosca 
esférica do CompactTwister desem-
penha um papel central aqui: ela está 
equipada com uma cerâmica de baixo 
desgaste que, por um lado, cobre uma 
gama de ajustes muito ampla e, ao 
mesmo tempo, garante uma maior 
disponibilidade da máquina, uma vez 
que os longos tempos de troca são 
eliminados. 

Qualidade da bobina e soluções de 
fluxo de materiais 
Um segundo critério importante para 
além da qualidade do fio é a 
construção da bobina cruzada. O 
movimento de vaivém servo do 
CompactTwister produz bobinas 
cruzadas de alta qualidade com a 
densidade desejada e o formado de 
borda perfeito.

O CompactTwister pode ser integrado 
em soluções inovadora de fluxo de 
materiais. As unidades de automação, 
como o limpador viajante, reduzem 
significativamente os custos com 
pessoal. 
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Zero Underwinding com função de mola   

- Adequado para todos os comprimentos de mangas comuns
- Para finuras de fio de Ne 7 a Ne 150
- Para os tipos de fusos CS1, CS1s, CS 1 12, CS 21 12*  
 (* exclusivamente para fusos Zinser, dependendo do formato da manga)
- Velocidade de abertura: 7 300 rpm
- Velocidade de fechamento: 2 500 rpm

        

Spinnfinity – o novo sistema 
de Zero Underwinding 
independente da máquina 
da Texparts.

Spinnfinity Zero 
Underwinding
Com a Spinnfinity, a Saurer é o primeiro 
fabricante a lançar no mercado um 
Zero Underwinding insensível à sujeira. 

A Texparts desenvolveu uma nova 
e inovadora solução para o seu Zero 
Underwinding que é insensível ao pó e 
também reduz o consumo de energia.

A crescente automação nas fiações 
exige cada vez mais de todos os 
componentes. Aqui, a Spinnfinity pode 
marcar pontos, tanto com a função 
como com a redução do desperdício 
de fios. Com a tradicional guia de 
esferas, mesmo os menores depósitos 
de poeira podem aumentar a 
resistência à fricção estática das 
esferas de modo que a função seja 
perturbada. Por isso, estes sistemas 
foram cuidadosamente vedados,  
mas ainda precisavam de  
manutenção frequente. 

A nova função da Spinnfintity comuta 
nas respectivas velocidades e assim 
implementa a abertura e o fechamento 
do Zero Underwinding. Os depósitos 
de poeira não podem afetar a função 
do acionamento.

Economia de energia por meio da 
redução do peso
Uma vez que a Spinnfinity requer um 
encapsulamento simples, ela é a 
solução mais leve do mercado devido 
ao seu design. O torque de inércia dos 
fusos diminui, resultando em economia 
de energia.

Função adicional:  
posição de limpeza prática
No decurso de uma limpeza regular  
da máquina, a Spinnfinity pode ser 
mais aberta e fixada nesta posição  
de limpeza. Assim, o pessoal tem 
ambas as mãos livres para limpar o 
fuso e seus arredores de forma  
rápida e cuidadosa.

Resistente à sujeira, durável e leve,  
a Spinnfinity reduz custos, aumenta  
a produtividade e melhora o valor  
do cliente.

Saiba 
mais



Inovações/tecnologiaSaurer36

O Mill Management System Senses equipa 
as empresas têxteis com sentidos digitais: 
transparência total para reações rápidas 
e maiores retornos.
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Sentidos digitais 
para o seu sucesso

O Mill Management System Senses coleta, 
agrega e analisa os dados de produção, 
qualidade e desempenho da sua fiação em  
todas as áreas. Com algoritmos sofisticados,  
o Senses torna transparentes os processos de 
valor agregado têxtil da fibra ao fio na empresa 
e fornece dados válidos para a administração 
geral, a gerência e os operadores de máquinas 
para o uso de matéria-prima, material, tempo, 
pessoal, energia e capital, de forma eficiente  
e lucrativa.

"Uma grande quantidade de dados é gerada na 
produção têxtil: números de produção, medições 
de qualidade, indicadores de desempenho de 
máquinas e dados de distribuição de pessoal", 
diz Michael Nikolic, o gerente de produtos da 
Senses. "O Senses transforma estes dados em um 
valioso recurso. O software equipa as empresas 
com sentidos digitais e ajuda-as a aumentar a 
sua competitividade de forma inteligente e com 
visão de futuro."



Inovações/tecnologiaSaurer38 Saurer38

O Mill Management System trabalha com 
interfaces padronizadas para que as  
máquinas equipadas de todos os  
fabricantes possam ser registradas.

Modelo de preços orientado ao cliente e alta 
segurança de dados
O modelo de preços do Senses é flexível e 
orientado para o cliente. O uso é possível por 
compra única ou por licenças anuais. Você obtém 

uma alta segurança de dados com a instalação 
local do Senses em seu próprio servidor. Assim, 
você desfruta de controle total e segurança dos 
seus dados porque eles ficam mais seguros em 
sua empresa, e não na nuvem.

Reservar Elements na Software Shop
O Mill Management System tem uma estrutura 
modular, o que economiza custos para as 
empresas têxteis, pois elas somente reservam  
os Senses Elements realmente necessários na 
Software Shop. A modularidade torna o Senses 
expansível de forma flexível. Isto permite que  
o sistema seja facilmente adaptado às  
necessidades futuras. 

A solução de software da Saurer não requer um 
grande investimento. As empresas começam  
com os Elements de que necessitam com maior 
urgência, no início. Se a necessidade de controle 
ágil e de gerenciamento baseado em dados 
crescer, os Senses Elements adicionais podem  
ser reservados a qualquer momento. Os termos 
de licença de um ano são curtos e favoráveis 
para os clientes. Se os Elements não forem mais 
necessários, a empresa simplesmente deixa a 
licença expirar. Uma interrupção temporária do 
uso também é possível, sem problemas. Quando 
a licença expira, todos os dados são congelados 
e ficam imediatamente disponíveis para uma 
extensão da licença posterior.

Senses Workforce  
Com o Element Senses Workforce, as empresas 
têxteis podem efetivamente minimizar a 
distribuição do seu pessoal. Elas podem fácil  
e rapidamente definir e otimizar os requisitos  
de pessoal por máquina e por turno. O sistema 
informa automaticamente os funcionários sobre 
a hora e o local de seu trabalho. 

Opções de análise abrangentes tornam o 
desempenho da distribuição de pessoal  
transparente. O Senses determina índices para  
o desempenho de produção, taxa de quebra de 
fios, o desempenho do trocador ou muitas outras 
etapas do processo e parâmetros. O desem-
penho de produção e o padrão de qualidade  
de operadores individuais podem ser rastreados 
e previstos para o planejamento operacional. 

1

"Aumentar a sua 
competitividade com 
os sentidos digitais."
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Senses Maintenance
Com o Element Senses Maintenance, você 
digitaliza o processo de manutenção das suas 
máquinas. Aqui, não só as máquinas Saurer,  
mas também as máquinas de terceiros podem 
ser integradas. 

O Senses Maintenance estrutura e simplifica 
todos os processos de manutenção e aumenta  
a sua eficiência. Os planos de manutenção,  
as instruções e as listas de verificação estão 
claramente dispostos e à disposição do técnico 
diretamente à frente da máquina. Um prático 
sistema de tickets para mecânicos e um diário  
de bordo digital aumentam a qualidade e a 
rastreabilidade dos processos de manutenção. 

KPIs significativos tornam a eficiência de 
manutenção transparente para que ela possa  
ser aumentada de forma direcionada. 
O Senses Maintenance é o requisito para a 
manutenção preventiva e, portanto, ajuda a 
aumentar a disponibilidade da máquina.  
Além do Senses Maintenance, há também  
uma solução para clientes sem rede de  
máquinas para otimizar a sua manutenção.

O futuro é impulsionado por dados
O software da Saurer permite a criação de  
um sistema de gestão de fábrica inteligente  
e impulsionado por dados. Tendo em vista a 
crescente complexidade dos processos operacio-
nais, uma maior transparência tornou-se um  
fator de sucesso decisivo. O Senses aumenta  
a competitividade de forma sustentável, 
incorporando grandes quantidades de dados  
no valor agregado, criando transparência e 
criando uma base para a tomada de decisões.  
A eficiência de todos os processos aumenta  
e potenciais de otimização não detectados 
anteriormente podem ser identificados. 

O desenvolvimento do Senses continua. Em 
estreita colaboração com os seus clientes e  
com a indústria têxtil, a Saurer desenvolve 
continuamente outros Elements e os ativa  
na Software Shop.

Senses – Sensibly connected. 

- Gestão modular da fábrica com os Senses Elements
- Independente do fabricante, em todos os departamentos  
 e unidades
- Senses Software Shop
- Element Maintenance
- Element Workforce

3

2

1

Com o Senses Element 
Maintenance, você 
digitaliza suas 
manutenções.

2

O Senses Element 
Workforce garante 
uma otimização do 
seu planejamento  
de pessoal.

3

O cockpit indivi- 
dualizado do Senses 
lhe mostra todos os 
KPIs importantes para 
você de relance.

Saiba 
mais
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O seu mais novo 
assistente ativo de 
serviços: o Secos 2.0

A nova versão do Secos 2.0 abrange 
inúmeras melhorias e inovadoras funções 
de assistência: catálogos de fotos das 
peças originais de desgaste mais comuns 
na E-Shop, visualização automática de todos 
os dados referentes às máquinas do cliente, 
fácil acompanhamento do pedido.

O portal de clientes Secos 2.0 é um elemento 
importante oferecido pelo Sun – Service Unlimited. 
A nova versão do Secos 2.0, que será ativada na 
ITMA 2019 em Barcelona, abrange inúmeras 
melhorias e funções inovadoras, por exemplo: 

Prático: todas as informações em destaque
O Secos fornece no portal, para todos os 
clientes, seus dados pessoais de cliente e 
carrega automaticamente uma visão geral 
personalizada de todas as suas máquinas Saurer 
instaladas, incluindo manuais, catálogos de 
peças de reposição, remodelações e ofertas 
atuais. Uma verdadeira economia substancial  
de tempo! E cada cliente pode visualizar o seu 
histórico de pedidos com todas as transações 
comerciais dos últimos cinco anos. Isto propor-
ciona grande comodidade para o acompanha-
mento de pedidos.

Localizar em vez de buscar
Graças à inovadora função de assistência, o 
Secos 2.0 substitui a busca pelas peças originais 
adequadas por uma rápida localização: o cliente 

pode simplesmente carregar uma foto da peça 
da máquina necessária. A Saurer identifica o 
artigo, transmite para o cliente uma oferta com 
todas as informações relevantes e fornece a 
peça original apropriada com um simples toque 
de botão. Em vez de uma foto, outros dados que 
possam ajudar a identificar a peça original 
desconhecida ou a responder alguma dúvida, 
também podem ser carregados. 

Através de links diretos, pode-se acessar 
catálogos de fotos claramente estruturados com 
as peças de desgaste mais comuns em função do 
tipo da máquina, permitindo o pedido direto da 
peça necessária sem longos procedimentos de 
busca. Além disso, o Secos 2.0 apresenta as 
peças originais personalizadas para o cliente  
catálogos completos de peças originais 
adequadas ao maquinário, com preços 
atualizados e o status de disponibilidade 
correspondente. 
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Funções de assistência economizam tempo na 
gestão diária
O Secos 2.0 auxilia, por exemplo, a extrair o 
máximo de valor agregado oferecido pelas 
máquinas da Saurer, ao agilizar a aquisição de 
peças originais na loja on-line. O carregamento 
de fotos possibilita uma rápida identificação da 
peça original necessária. Todos os manuais 
relativos às máquinas, bem como a documen-
tação técnica encontram-se disponibilizados na 
conta do cliente: para rápidas consultas em caso 
de dúvidas sobre o manuseio e a manutenção. 

"Fotografe a 
peça original, 
carregue-a e a 
Saurer a localizará 
para você."

1

Localizar em vez de 
buscar: catálogo com 
fotos das peças de 
desgaste mais comuns 
para localização dos 
artigos mais usados, 
sem buscas 
demoradas. 

2 

Be informed.  
Secos – Saurer 
Customer Portal.

Be informed. 
Secos – Saurer Customer Portal

Os portal do cliente Secos 2.0 traz todas as informações 
importantes sobre o parque de máquinas do cliente,  
bem como os serviços disponíveis.
- Encomende peças originais Saurer rapidamente por meio  
 da e-shop Secos. As peças de desgaste mais comuns para 
 cada tipo de máquina agora podem ser encontrados com  
 mais facilidade com catálogos de fotos.
- Localize em vez de pesquisar: todos os seus dados,  
 todas as suas máquinas, todas as suas peças originais só  
 com uma olhada
- Gerenciamento conveniente de pedidos com histórico  
 de pedidos dos últimos 5 anos
- Funções de localizador rápido com botões de um clique  
 para favoritos e ofertas atuais da Saurer 
 da Saurer

Saiba 
mais

1

2
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Flexível, rápido, 
Fancy. Kit de 
modernização  
para Autocoro

O kit de modernização Fancynation oferece 
criatividade ilimitada para a produção de 
fios de efeito: rápido, altamente flexível e 
a um custo acessível.   

Com o kit de modernização Fancynation, a 
Saurer oferece uma alternativa econômica aos 
seus clientes Autocoro e viabiliza assim a sua 
entrada no setor rentável de produção de fios  
de efeito.

A partir de agora, o Fancynation pode ser 
adaptado para Autocoro 8 e 9 com MultiLot, por 
seções. Desta forma, pode-se reduzir drastica-
mente os custos de investimento e despesas de 
reequipamento, com retorno rápido sobre o 
investimento. As fiações especializadas em 
commodities podem se beneficiar rapidamente 
das tendências atuais do mundo da moda.

Planejamento flexível da alocação das 
máquinas 
Com Fancynation e MultiLot, é possível fiar até 
cinco fios de efeitos diferentes ou fios de efeitos  
e fios lisos simultaneamente em uma máquina. 

Liberdade rentável de criação
O Fancynation proporciona criatividade ilimitada 
e permite aumentos em massa de até 800 %. 
Graças ao vasto leque de possibilidades de 
criação, as fiações a rotor podem atingir efeitos 
impressionantes em um curto espaço de tempo  
e reproduzí-los a qualquer momento. De fato,  
os designs de fios podem ser armazenados na 
biblioteca de efeitos.

Paralelamente, as fiações se beneficiam de 
tempos de preparação mais rápidos, máxima 
flexibilidade e a mais elevada confiabilidade de 
produção. Graças a velocidades de saída sem 
restrições de até 300 m/min, os fios de efeito 
podem ser produzidos de forma particularmente 
eficiente na Autocoro 8 e 9, com o máximo de 
rentabilidade.

"Fancy é tendência: 
75 % a mais de 
expositores do setor 
de fios de efeito na 
Yarn Expo Spring 2019 
em Xangai."
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Para seções de 24 pontos de fiação 
O kit de atualização Fancynation pode ser 
equipado por seções para cada 24 pontos de 
fiação. O software de criação FancyDesigner 
pode ser baixado através do Secos 2.0. 

A atualização para todos as Autocoro 8 e 9,  
por seções, está disponível. 

Para as Autocoro 480, 360 e 312, é oferecido  
um kit de atualização como solução completa, 
para toda a máquina.

Tempo de utilização personalizado com 
Fancy1000 ou Fancy8000
Novo: para os clientes da Autocoro 8 e 9 
independentes ou que desejarem apenas testar, 
é possível adquirir o Fancynation apenas pelo 
período desejado de uso. Graças as opções 
Fancy1000 e Fancy8000, as fábricas de fiação 
podem equipar cada 24 pontos de fiação com  
a atualização do Fancynation por 1 000 horas  
ou 8 000 horas de utilização. Eles podem assim 
usar o Fancynation sempre, quando e tão 
somente for necessário.

Kit de atualização Fancynation para Autocoro 8 e 9

- Flexível: até cinco fios de efeitos diferentes ou fios de efeitos  
 e fios lisos simultaneamente em uma máquina com  
 Fancynation e MultiLot
- Econômico: modernizável por seção  
 (a cada 24 pontos de fiação)
- Faça o teste: com Fancy1000 ou Fancy8000 para  
 tempo de utilização personalizado
- Inteligente: FancyDesigner e biblioteca de efeitos para  
 uma criatividade ilimitada

1

Criação de efeitos 
impressionantes, em 
tempo mínimo, com o 
inovador software  
FancyDesigner, 
reproduzível a 
qualquer momento 
com a biblioteca de 
efeitos. 

2 

Exemplos de fios de 
efeito. Até cinco fios 
de efeitos diferentes 
simultaneamente ou 
fios de efeitos e fios 
lisos paralelamente 
em uma máquina 
possíveis.

Fonte da citação: 
TexData Infoletter  
No 9 – 2019 

Saiba 
mais

1

2
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Descubra a 
Academia Saurer

Saiba quando e onde se encaixa melhor – 
em qualquer lugar e imediatamente.

Torne-se um especialista com a nova  
Academia Saurer.
Funcionários motivados e muito bem treinados 
são a base para uma operação otimizada de sua 
instalação – e com isso para um lucro máximo.

Fator de sucesso treinamento
Há muitos anos, a Saurer vem oferecendo cursos 
de treinamento individual e seminários na forma 
de treinamento presencial: em qualquer lugar  
do mundo, diretamente em suas máquinas e nos 
nossos Centros Tecnológicos do Cliente. Como 
sabemos que nem sempre é possível enviar os 
funcionários para cursos externos, trazemos o 
treinamento até você. Agora oferecemos todos 
os cursos de treinamento essenciais para a sua 
equipe no portal de treinamento online da 
Academia Saurer. 

Aprender com a Academia Saurer
A Academia Saurer é uma nova plataforma  
de treinamento online. Ela oferece a todos os 
clientes Saurer:

Reserva de treinamento presencial
Notas as ofertas de treinamento atuais são 
claramente apresentadas no catálogo de 
treinamento e podem ser reservadas online.

Treinamento online
Na sala de E-Learning, a academia oferece 
material de treinamento para todas as máquinas 
Saurer na forma de mídia digital de fácil 
compreensão, como vídeos e animações.  
Assim, mesmo os processos mais complicados 
são explicados de uma forma que é fácil de 
entender. O cliente pode escolher entre  
cartões de aprendizagem digitais individuais, 
Web Based Trainings (WBTs) ou cursos em sala 
de aula virtual.

Sala de aula virtual com treinamento interativo 
e feedback online
A sala de aula virtual (VC) é baseada em  
uma sala de reuniões real: os oradores e 
participantes são agrupados em torno de uma 
área de apresentação. O programa oferece  
uma comunicação áudio estruturada e atribuição  
de funções. Os participantes são virtualmente 
envolvidos na apresentação através de um 
quatro multiusuários com barra de gestos  
e balões de fala.

1

Exemplo de uma 
verificação de sucesso 
de aprendizagem por 
arrastar e soltar no 
fim de um WEB sobre 
o tema máquinas  
de bordar.

2 

Exemplo de um WEB 
sobre tecnologia  
têxtil sobre o  
tema emendas.

3

Exemplo de um WBT 
sobre o compact 
twister com visão 
geral da seção 
transversal.
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Become an expert.  
Saurer Academy  

Os treinamentos da Academia Saurer 
- ajudam a transformar os seus funcionários em especialistas
- transmitem uma compreensão mais profunda da máquina  
 e de seus módulos
- explicam as interrelações da cadeia têxtil e aprofundam  
 o seu conhecimento da tecnologia têxtil
- garantem uma detecção de erros mais rápida por meio  
 de conhecimentos especializados adquiridos. 

A Academia Saurer lhe oferece 
- Reservas online de treinamentos presenciais e baseados  
 na web
- E-Learning com materiais de treinamento relevantes como 
 animações, vídeos, cartões de aprendizagem, Web Based 
 Trainings (WBTs) e cursos na sala de aula virtual (VC)

Saiba 
mais

1

2

3
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Bakan Tex: fios 
de qualidade
do Uzbequistão

1

As fiadeiras 
compactas da 
Saurer produzem 
continuamente fios 
compactos de alta 
qualidade. 

2

Finalmente, as 
bobinadeiras 
Autoconer entregam 
pacotes otimizados 
por processo, de 
acordo com as 
necessidades do 
cliente.

Bakan Tex bem-sucedida com as 
máquinas Saurer
O objetivo das indústria têxtil usbeque 
é processar o algodão cultivado no 
seu próprio país. Nos últimos anos, isto 
gerou uma grande dinâmica de 
investimentos nas instalações de 
fiação mais modernas.

O fiador de vendas Bakan Tex é típico 
da indústria têxtil jovem e em 
ascensão do Uzbequistão. Fundada 
apenas em 2017, a Bakan Tex, assim 
como toda a indústria têxtil, desen-
volveu-se rapidamente. Com a sua 
fiação compacta Saurer, a empresa  
é líder no fornecimento de fios 
compactos de algodão na faixa  
de finura Ne 30-40. 

Gestão inteligente, automação  
mais moderna
A Bakan Tex conseguiu posicionar-se 
entre as 5 fiações mais importantes  
no ambiente dinâmico da indústria 
têxtil nacional. Os fios, cuja qualidade 
está no domínio da linha de 5 %  
da renomada rede mundial Uster 
Statistics, convencem os clientes no 
país e no exterior. "Nossa receita para 
o sucesso consiste em uma gestão de 
qualidade rigorosa – da compra do 
algodão até a embalagem das 
bobinas Autoconer – e na automação 
abrangente de todos os processos de 
produção", explica Botir Muxitdinov, 
Diretor Comercial da Bakan Tex.

Botir Muxitdinov,  
Diretor Comercial da  
Bakan Tex, Uzbequistão.
"Automação e rigoroso 
controle de qualidade da 
fibra até a bobina 
embalada – esta é a nossa 
receita para o sucesso."

Com suas máquinas de alto 
desempenho e um abrangente 
know-how de produtos e processos, 
a Saurer é um parceiro procurado 
para a implementação de projetos 
de investimento para a produção 
de fios de qualidade. 
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Máxima eficiência da matéria prima  
e do pessoal
As decisões pela tecnologia de fiação 
compacta econômica da Saurer e o 
alto grau de automação na fiação se 
baseiam em uma estratégia corpora-
tiva voltada para o futuro. As fiadeiras 
compactas Saurer têm a mais ampla 
gama de aplicações e aproveitam  
ao máximo cada matéria prima. O 
resultado são baixos custos de fiação 
e fios de alta qualidade.

A Bakan Tex espera um aumento  
dos custos salariais no Uzbequistão, 
especialmente na capital Tashkent. 
Turan Albayrak, investidor da Bakan 
Tex, apresenta as seguintes razões 
para o investimento: "Devido ao alto 
grau de automação, estaremos muito 
menos dependentes da disponibilidade 
de funcionários qualificados no futuro. 
Na nossa fiação, a ZinserSpeed 5A 
fornece automaticamente as bobinas 
móveis para as fiadeiras compactas 
através do sistema de transporte de 
mechas FixFlow que, por sua vez, são 
conectadas diretamente à Autoconner. 
Esta conexão direta proporciona ao 
pessoal a liberdade  
de realizar tarefas de garantia  
de qualidade de forma ainda  
mais intensa, eliminando  
atividades manuais."

Com ambição, ao topo
A Bakan Tex é um porta-estandarte  
da indústria têxtil e do rápido 
crescimento no Uzbequistão. A 
empresa está determinada a 
aumentar o seu nível técnico e 
tecnológico para garantir a máxima 
eficiência produtiva. A Saurer apoia  
a empresa com inovações técnicas 
pioneiras e consultoria técnica.

1

2

Bakan Tex

Localização
Tashkent, Uzbequistão
Ano de fundação
2017
Colaboradores
450
Produção
41 Toneladas de fios  
compactos de algodão  
por dia Ne 30 a Ne 40

Parque de máquinas
ZinserSpeed 5A
12 máquinas/1 920 fusos
FixFlow
ZinserImpact 72
33 máquinas/63 360 fusos
Autoconer 6
33 máquinas/1 452 fusos 
www.bakantex.com

Saiba 
mais
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Uma das mais modernas instalações 
linkadas para fiação de anel da Saurer 
é operada pela conceituada empresa 
familiar ARAL Tekstil de Kahramanmaraş. 

Automação 
inteligente 
de processo

A ARAL Tekstil foi fundada há 30 anos como 
uma fábrica de malhas e hoje emprega aproxi- 
madamente 600 pessoas no distrito têxtil turco 
Kahramanmaraş. Em 1994, a ARAL Tekstil abiu  
a sua primeira fiação de OE e, em 2006, a 
segunda. Em 2012, foi lançada a primeira fiação 
a anel para fios compactos de algodão cardado 
penteado com um parque de máquinas da 
Saurer. 

A fiação a anel produz cerca de 11 000 toneladas 
de fio por ano nos títulos Ne 28 a Ne 30. Os fios 
são processados na própria malharia da empresa, 
mas também são revendidos. A ARAL Tekstil 
exporta 30 % da sua produção anual para a 
União Europeia, Índia, Bangladesh, Paquistão  
e outros países.

Modernas máquinas da Saurer para alta 
rentabilidade   
Com seu moderno parque de máquinas,  
a ARAL Tekstil tem uma forte posição no 
mercado. O investimento contínuo garante que 
as suas instalações de produção estejam sempre 
atualizadas. Recentemente a empresa expandiu 
sua fiação a anel com as últimas gerações de 

máquinas da Saurer. As maçaroqueiras mais 
modernas do tipo ZinserSpeed 5A, as máquinas 
de fiação compactas ZinserImpact 72XL super- 
longas e a Autoconer X6 tipo V com fluxo de 
material inteligente ampliam o sistema de fiação 
automática de anel da ARAL Tekstil para um total 
de 10 maçaroqueiras, 30 máquinas de fiação 
compactas e 27 bobinadeiras. 

“A nova instalação linkada garantirá uma maior 
rentabilidade na nossa fiação a anel”, diz Orhan 
Özer, o Diretor Geral da ARAL Tekstil. “Por meio 
da integração de tecnologias de fluxo de 
materiais de última geração e de uma 
automação de processos mais intensiva, estamos 
perfeitamente equipados para enfrentar os 
desafios da indústria têxtil moderna.”

A empresa não está investindo só em máquinas, 
mas também na formação contínua dos seus 
funcionários. No futuro, estes poderão usar as 
ofertas interativas de e-learning da Saurer 
Academy para este fim. O sucesso é inevitável.  
A empresa se beneficia de um alto nível de 
satisfação dos seus clientes com base na 
qualidade e confiabilidade, rapidez e flexibilidade.

1

Orhan Özer, Diretor 
Geral da ARAL Tekstil 
San. ve Tic.A.S. explica 
a Gamze Sevim 
(Saurer Spinning 
Solution) as 
vantagens dos fios e 
das bobinas cruzadas 
da ARAL Tekstil.

2

Nova fábrica de 
compostos para a 
máxima rentabilidade 
na fiação a anel.

3

A ZinserImpact 72XL 
produz fios 
compactos de alta 
qualidade.
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Perspectivas de mercado positivas
A ARAL Tekstil avalia o futuro como positivo, 
porque a Turquia é um ponto de acesso para a 
indústria têxtil internacional. “Nós nos beneficia-
mos do alto nível de formação dos nossos 
especialistas têxteis e da boa disponibilidade  
de matérias-primas”, afirma Abdullah Çinkay,  
o Diretor Executivo da ARAL Tekstil. “Vemos esta 
vantagem de localização como uma oportuni-
dade para crescer com a mais recente tecno- 
logia e inspirar nossos clientes com os nossos 
serviços, a nossa oferta diversificada e os  
nossos produtos.”

ARAL Tekstil San. ve Tic.A.Ş.

Localização
Kahramanmaraş, Turquia
Ano de fundação
1989
Colaboradores
600
Produção
11 000 toneladas de fio de anel  
por ano
14 000 toneladas de fio OE por ano
Ne 28 a Ne 30

Parque de máquinas
Zinser Flyer 670
ZinserSpeed 5A
10 máquinas/1 824 fusos
Zinser 350
Zinser 351 Impact FX
ZinserImpact 72XL
30 máquinas/50 640 fusos
Autoconer X5
Autoconer 6
Autoconer X6
27 máquinas/1 302 fusos 
www.araltextile.com

2 3

Saiba 
mais
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A PT Dasar Rukun foi fundada em 1986 e, desde 
2009, é parte do Grupo Sritex. A empresa 
especializou-se em fios 100 % poliéster e 
hoje os exporta para todo o mundo.

PT Dasar Rukun – 
Knitting the future

PT Dasar Rukun – uma história de sucesso
A empresa, com sede em Cibinong, Indonésia, foi 
fundada em dezembro de 1986 e se especializou, 
desde o início, na produção de fios 100 % 
poliéster de fuso em filatórios de anéis.

Inicialmente, apenas os clientes locais eram 
abastecidos com os fios. Depois da fusão com  
o Grupo Sritex em 2009, as exportações subiram 
para 70 %. O próximo grande passo em frente 
seguiu-se em 2011 – a PT Dasar Rukun conseguiu 
duplicar a sua capacidade de produção. 

Hoje a empresa emprega 685 funcionários, que 
trabalham na operação em 4 turnos. Como 
resultado, uma média de 7 176 horas de produção 
são atingidas anualmente. As 1 200 toneladas de 
fios produzidas mensalmente para artigos de 
malha e tecido são exportadas, entre outros, 
para a Europa, os EUA, o México e a Turquia. 

O Grupo Sritex também está avançando com o 
seu próprio desenvolvimento de produtos. Os fios 
para necessidades específicas dos clientes são 
produzidos internamente.

A atualização significa aumento da qualidade
A capacidade atual de fiação é de 75 filatórios 
de anéis com 62 640 fusos. Para melhorar a  
qualidade do fio, 6 máquinas com um total de  
3 168 fusos foram atualizadas com suportes  
de pêndulos PK 2630 SEH Saurer. As conversões 
foram concluídas em abril de 2018 e os sucessos 
são visíveis e mensuráveis. 

Os pontos grossos nos fios foram significativa-
mente reduzidos. Os valores do fio e, consequent-
emente, a sua qualidade foram significativa-
mente melhorados em termos de uniformidade, 
resistência e alongamento. Os impactos positivos 
são claramente visíveis nas etapas de processa-
mento no tratamento posterior. 

"O bom serviço da Saurer e a qualidade dos 
componentes são simplesmente melhores –  
o que também aumenta a nossa qualidade"  
diz o Sr. Widjaja, Diretor da PT Dasar Rukun.  
"Ao contrário de outros sistemas, o desempenho 
é estável, não há afrouxamento dos parafusos  
de fixação, o que resulta em configurações 
incorretas do suporte do pêndulo".

Economia de custos com a conversão
"Graças à garantia da qualidade e a uma longa 
vida útil dos produtos Saurer, economizamos 
custos. É muito importante que o consumo de 
energia das máquinas convertidas tenha 
reduzido significativamente. Além disso,  
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não precisamos mais de ar comprimido, porque 
o suporte de pêndulos PK 2630 SEH funciona 
mecanicamente, o que também se reflete nos 
custos totais. Outro aspecto positivo foi que a 
atualização foi feita sem problemas, embora  
as máquinas fossem filatórios de anéis da 
concorrência", resume Putra Widjaja.

Knitting the future
"Tricotar o futuro" – é o slogan da PT Dasar Rukun. 
"Com isto queremos dizer que estabelecemos o 
objetivo de nos tornarmos um dos melhores 
fabricantes de fios de poliéster de fuso em 
filatórios de anéis. Queremos garantir mais cota 
de mercado, pouco a pouco. Queremos alcançar 
isto com fornecedores cujos produtos apoiem 
ativamente estes objetivos. Nosso objetivo é 
expandir ainda mais a produção quando a 
situação do mercado estiver estável", explica 
Putra Widjaja. "Isto inclui a compra de máquinas 
adicionais, mas também a modernização dos 
trens de estiragem para melhorar continuamente 
a qualidade e, ao mesmo tempo, reduzir custos."

Visitantes são bem-vindos
"Os interessados são bem-vindos para  
nos visitar" conclui Putra Widjaja, "para se 
convencerem das conversões bem-sucedidas."

 

1

1

Gerente de Produção 
Sr. Djoko Sungkono  
no controle dos 
suportes de pêndulos 
Saurer PK 2630 SEH.

2

Diretor  
Sr. Putra Widjaja.

3

Por pacote,  
palete ou container –  
Dasar Rukun significa 
um transporte 
profissional e seguro 
dos produtos 
acabados.

4

Texparts suportes  
de pêndulos  
PK 2630 SEH.

2

3

4

PT Dasar Rukun

Localização
Cibinong Bogor, Indonésia 
Ano de fundação
1986
Colaboradores
685
Produção
100 % poliéster
Fios: Ne 10/1 a Ne 40/1 e fios TFO
www.dasar-rukun.com

3

4

Saiba 
mais
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SARAR Battaniye Tekstil Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. com sede social em Uşak/Turquia foi 
fundada em 1996. Em 2007, o portfólio de 
produtos foi ampliado com a fundação da 
empresa Altınsar Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Sarar Battaniye – 
equipada para 
o futuro 

1

1

Mahmut Çekçek, 
presidente do 
conselho da  
Sarar Battaniye  
(foto acima à direita)
está orgulhoso da  
sua variedade de 
produtos. 
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Do fio ao produto final
A Sarar Battaniye é um dos mais importantes 
produtores de fios e cobertores na Turquia.  
Nas instalações de produção, são produzidas  
40 toneladas de fio e 5 000 cobertores tecidos 
por dia. Somam-se a isto os cobertores estampa-
dos da Altinsar Tekstil, o que resulta em uma 
produção diária de 12 000 peças somente deste 
produto. Uma grande parte dos fios produzidos  
é vendida para a fabricação de malhas, meias, 
camisas, tecidos para estofados e outros  
têxteis para o lar.

Sarar Battaniye – Um pioneiro com visões
A forma de pensar na Sarar é visionária – o 
objetivo é continuar sendo pioneira no segmento 
com produtos e serviços modernos e de alta 
qualidade. "Ser uma empresa líder de mercado 
significa desenvolvimento contínuo. No nosso 
ambiente dinâmico, temos que reagir de forma 
flexível e rápida às exigências do mercado. 
Diante disso, em todos os nossos processos, 
cuidamos de aderir aos nossos princípios de 
qualidade, confiabilidade e estabilidade para  
os nossos clientes", diz Mahmut Çekçek, 
presidente do conselho da Sarar Battaniye. 

Certificações como GRS (Global Recycling 
Standard) e TSE-Oekotex-ISO 9001 certificam  
a implementação da promessa de qualidade  
no processo de produção. Orientada para o 
futuro, a empresa fabrica a partir de materiais 
reciclados, entre outros.

Parque de máquinas potente
Da instalação de produção de material em bruto 
ao produto final – a Sarar Battaniye reúne todos 
os processos sob o mesmo teto. Toda a produção 
de fios é realizada com as máquinas de fiação  
a rotor e BD de última geração.

A nova máquina de fiação a rotor Autocoro 
iniciou a operação recentemente. A máquina 
estendida com inúmeros novos recursos como  
o aspirador de lixo a vácuo, 36 tambores de 
descarga simultâneos e 8 DCU promete um 
aumento da produtividade de até 7 %. O baixo 
consumo de energia na fiação a rotor continua 
sendo a referência e a automação da nova 
Autocoros é pioneira para a produção do futuro.

"Apreciamos especialmente a qualidade e a 
longevidade das máquinas, mas realmente 
decisiva para a nossa produção diária é a alta 
produtividade em combinação com a qualidade 
perfeita do fio. Os parâmetros de ajuste versáteis 
da máquina permitem máxima flexibilidade. No 
entanto, a operação é muito simples e, graças  
à automação, economizamos capacidades  
de recursos humanos e, portanto, custos",  
afirma Mahmut Çekçek. 

A satisfação do cliente como o mais alto 
objetivo
"As coleções que oferecemos aos nossos clientes 
estão especificamente adaptadas às exigências 
do mercado. Os designs são desenhados de 
acordo com as tendências atuais. Nossos 
designers de produto atribuem grande importân-
cia à elaboração perfeita, mesmo dos menores 
detalhes, e à sua implementação nos produtos. 
Isto distingue os nossos produtos e torna-os 
únicos. Isto nos permite aumentar o nosso nível 
de consciência no longo prazo," explica Mahmut 
Çekçek. "Nosso principal objetivo é fabricar 
produtos que satisfaçam plenamente nossos 
clientes. Com as máquinas de fiar a rotor de alto 
desempenho da Saurer, estamos equipados de 
forma ideal para atingir este objetivo. Por isso, 
no futuro, continuaremos a usar um produto 
Saurer no nosso processo de fiação", conclui 
Mahmut Çekçek. 

Sarar Battaniye Teks. San. Ve Tic. A.Ş.

Localização
Uşak, Turquia
Ano de fundação
1996
Colaboradores
500
Produção
Fios e cobertores de algodão, poliéster, acrílico,  
viscose e mesclas de Ne 2 a Ne 30 
Fio e cobertor de lã
www.sararbattaniye.com.tr

2

2

Parque de máquinas 
potente – a Sarar 
conta com máquinas 
de fiação a rotor  
da Saurer.

Saiba 
mais
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1931
Foram produzidas as primeiras máquinas 2S 
com bordados de 10 e 15 jardas de compri- 
mento e uma altura de bordado de 60 cm. 
Pouco depois, a Grande Depressão obrigou 
a empresa a suspender temporariamente a 
produção de máquinas de bordar.

1955
Inspirada no crescimento econômico,  
a administração da Saurer assumiu um 
risco e decidiu melhorar a 2S. A nova 
máquina foi lançada como 2S-55. Ao 
longo das duas décadas seguintes, 
esta inovação serviu como referência 
para máquinas de bordar no mundo 
todo.

1983
Desenvolvimento Pentamat 
eletronicamente controlada para 
mudança de cores e repetições.  
A Saurer entrou na era do bordado 
sem cartão com a sua Datamat;  
em que a memória do programa de 
bordado foi integrada na máquina.

1869
Franz Saurer foi pioneiro na 
construção da primeira máquina 
de bordar manual, que era 
controlada por um pantógrafo.

1912
Hippolyt Saurer, o neto do fundador, 
lançou uma revolucionária nova 
máquina de bordar automática com 
um sistema baseado em um 
acionamento com roda dentada para 
substituir o pantógrafo. Em 1914, a 
empresa tinha vendido 600 delas.
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1987
Atelier Artist foi o primeiro 
software de bordado  
CAD para o design de 
desenhos técnicos  
de bordado.

1993
Estreia da Saurer 3040 com uma 
unidade de controle integrada e  
o dispositivo de corte de linha 
programável: PentaCut.

1995
Este é o ano de nascimento da famosa máquina Epoca da Saurer.  
Esta foi a primeira máquina de nível único da empresa, com o sistema 
de fornecimento ativo da linha ActiFeed. Ela reduziu a tensão no tecido, 
resultando em um aumento considerável na velocidade da máquina.

2002
O lançamento de uma  
novidade global – uma máquina 
de preparação de lançadeiras 
chamada de PitStop. Ela realiza 
troca de bobinas, regula a 
tensão do fio e prepara as 
lançadeiras.

2011
Lançamento no mercado da Epoca 6 e da Epoca 6 pro 
com conceitos inovadores de acionamento e novos 
conceitos de controle. A Epoca 6 tornou-se a nossa 
geração mais vendida de máquinas de bordar –  
mais de 750 foram vendidas até hoje.

2015
Na ITMA em Milão, a Saurer lançou 
uma nova geração de máquinas  
de bordado Epoca 7 e Epoca 7 pro. 
Isto coincidiu com o lançamento  
de outros componentes do nosso 
sistema HeadLine para lantejoulas, 
cordões e fitas. 

2019
Na ITMA 2019, é apresentada a nova LaserHead, como 
parte do HeadLine System. As tecnologias de  
automação monitoram as quebras de linha e de  
agulhas. A Saurer aperfeiçoou ainda mais a Epoca 7,  
que agora apresenta um ajustes automático do carro 
traseiro e um sistema de limpeza automático.
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Em um só olhar. Vamos informar-lhe  
sobre cinco desenvolvimentos e previsões  
fundamentais no setor.

5 Tendências na 
indústria têxtil

1. Crescimento acima da média na indústria 
têxtil
Prevê-se um baixo crescimento econômico até 
2020. Isto será acompanhado pela desaceler-
ação do crescimento no setor para 3,5 a 4,5 por 
cento em comparação com 4 a 5 por cento em 
2018. No entanto, ele está muito acima da 
previsão de crescimento econômico global de  
2,9 % para 2019. Gerentes da indústria da moda 
citam "Lidar com a volatilidade, incerteza e 
transtornos na economia global" como sua  
maior preocupação para o próximo ano. 

2. A Ásia está em expansão
Devido ao crescimento da classe média, a Índia 
será capaz de registrar um forte aumento no 
poder de compra e tem um potencial de vendas 
crescente para a indústria têxtil e da moda. A 
China vai ultrapassar os EUA, o maior mercado 
de moda do mundo até hoje, pela primeira vez. 
No segmento de produtos de luxo, o crescimento 
das vendas globais de aproximadamente 5 % é 
esperado em parte devido ao rápido crescimento 
de vendas nos mercados asiáticos. No segmento 
de valor, ou seja, o consumo de moda consciente 
dos preços, a taxa de crescimento prevista é de 
5-6 %. Espera-se que todos os outros segmentos 
cresçam ao mesmo ritmo dos anos anteriores.

3. Pensamento verde
O compromisso social e a proteção do meio 
ambiente não são mais tendência de nicho.  
As empresas devem assumir e implementar a 
questão da sustentabilidade nos seus produtos  
e processos de fabricação. Isto significa também 
que os consumidores exibem mais transparência 
e informação.

4. A adaptabilidade e o know-how digital são 
fundamentais
O mercado da moda ganha velocidade 
novamente.  Em 2018,os gerentes pesquisados 
citaram mais frequentemente as palavras-chave: 
em mudança, digital e rápido para descrever o 
setor para 2019.

As empresas devem ser capazes de tomar 
decisões rápidas e reagir com flexibilidade.  
O sucesso virá de empresas que possam 
estabelecer mais produção just-in-time. O  
uso de automação e análise de dados permite 
ciclos de produção ágeis e personalizados. 

5. A lã é procurada
O preço da lã registou a sua subida mais clara, 
de cerca de 250 %, dos últimos 20 anos. Isto se 
deve, em parte, a uma mudança no comporta-
mento do comprador em relação a materiais 
mais naturais. O acrílico como matéria-prima 
para a imitação de lã está em segundo lugar, 
com um aumento de preço de aproximadamente 
60 %. O segmento de vestuário desportivo 
também vem registrando taxas de crescimento 
muito elevadas, há anos. Os principais materiais 
aqui usados são os tecidos de fibras sintéticas  
ou artificiais, por exemplo, o poliéster, mas 
também a lã merino. 

Fontes:

Tendência 1-4:  
The Business of 
Fashion and McKinsey 
& Company, The State 
of Fashion 2019

Tendência 3:  
Textile Exchange, 
Organic Cotton 
Market Report 2014

Tendência 3:  
Textile Exchange, 
Organic Cotton 
Market Report 2018

Tendência 5:  
The Woolmark 
Company, Beyond  
the Bale, 2019



Insight. 57

+10 %

"Um crescimento 
de 10 % é 
significativo e não 
seria possível sem 
os significativos 
esforços da indústria 
par criar uma 
mudança substancial. 
Em todos os aspectos, 
a indústria têxtil tem 
respondido cada 
vez mais à crescente 
demanda por algodão 
orgânico, bem como 
à necessidade de 
inovações focalizadas."

Lã

1999–2009 2009–2019
Aumento em  

20 anos

35,5 % 157,2 % 248,6 %

20,3 %

60,4 %

60,8 %

29,6 %

25,9 %

16,2 %

19,4 %

33,4 %

-4,5 %

38,0 %

34,6 %

-2,9 %

Nylon

Poliéster

Acrílico

Algodão

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

5,0 % 5,0 %

4,0 % 4,0 %

3,5 %

3,0 %

2,5 %

2,0 %

4,5 %

5,5 %

5,0 %

4,5 %

Luxo

Luxo acessív
el

Premium

Segmento de  

preço médio

Moda com consciência 

de preço Disc
ount

2018

2019

Tendência 2

Lã Nylon Poliéster Acrílico Algodão

Tendência 5

Tendência 3

10 % de crescimento no 
consumo de algodão orgânico 
desde 2015/2016

La Rhea Pepper, Diretora,  
Textile Exchange

Crescimento médio das vendas por segmento

Aumento médio dos preços dos materiais fibrosos  
nos últimos 20 anos
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De olho na 
qualidade do fio

Em que você está trabalhando?
Atualmente, estou me concentrando 
no desenvolvimento organizacional  
da linha de negócios. Como o nosso 
contingente de pessoal é composto 
por 60 pessoas divididas em quatro 
países (Suíça, Alemanha, Índia e Reino 
Unido), estamos estabelecendo 
estruturas e processos para facilitar  
a comunicação e a cooperação.

Estamos fortalecendo a nossa 
tecnologia de depuradores, bem 
como desenvolvendo a segunda 
geração do IrisFX [depurador de fios 
para unidades de bobinagem] e o 
novo depurador Airolab para a nossa 
nova máquina de fiação a ar.
 
Nossa inovação, que apresentamos na 
ITMA 2019, mede a tensão e monitora 
a torção do fio em nossas máquinas 
de torcer. Estes são parâmetros muito 
importantes para avaliar a qualidade 
do fio. Este é um desenvolvimento 
completamente novo e não há outro 

sensor no mercado para esta 
finalidade.

Quais preocupações dos clientes 
estamos abordando com estas 
tecnologias?
Com as nossas soluções, ajudamos os 
nossos clientes a melhorar a qualidade 
dos seus fios, o que significa que 
ganham mais com a sua venda. 
Quanto maior for a qualidade do fio, 
maior é a rapidez e a produtividade 
com que ele pode ser usado em 
processos posteriores. O fio de alta 
qualidade tem uma espessura 
consistente, não tem neps e tem 
poucas fibras estranhas.

Em que tecnologias podem ser 
integrados estes sensores?
Os nossos sensores são usados nas 
nossas máquinas de fiar, torcer e 
bobinar, mas também são incorpora-
dos em máquinas produzidas fora  
da Saurer.

Fabio Reghenzani é Chefe 
da Linha de Negócios de 
Sensores, que é parte 
integrante do Segmento  
de Tecnologias Saurer.

1
Esta inovação exclusiva mede a 
tensão e monitora a torção do fio 
em fios industriais e de tapetes, 
bem como em reforço de pneus e 
fibras descontínuas.

Fabio Reghenzani começou a  
trabalhar na Saurer em outubro  
de 2018. Sob sua liderança, a nova 
linha de negócios de sensores (BL) 
desenvolve tecnologias que desem-
penham um papel vital no controle 
de qualidade dos fios. Perguntamos 
a ele sobre as atividades da BL.
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O que distingue nossos sensores?
Como apoiamos todas as linhas de 
negócios da Saurer, podemos 
trabalhar diretamente com os 
engenheiros de P&D que desenvolvem 
as máquinas. Isto nos dá uma melhor 
compreensão das suas necessidades, 
o que resulta em uma integração mais 
inteligente dos nossos sensores em 
todo o sistema. Também realizamos 
testes de campo nas unidades dos 
clientes. 

O que você tem planejado para o 
futuro? 
Pretendemos aumentar a nossa linha 
de produtos para que os sensores 
sejam incorporados ao longo de toda 
a cadeia de valor, do fardo ao fio. 
Como os sensores monitoram os 
processos de forma contínua e 
coletam dados, as máquinas, como 
parte de um sistema interligado, 
podem ajustar os parâmetros do 
processo de forma autônoma. Isto 
significa que os nossos clientes 
tornam-se menos dependentes da 
mão-de-obra. Outro campo impor-
tante, que incorpora inteligência 
artificial, é a manutenção preditiva. 

Instantâneo

Descreva o seu histórico
Tenho um MBA da Universidade de  
St. Gallen, Suíça, e um mestrado em 
engenharia mecânica do Politecnico  
di Milano, Itália. Tenho mais de uma 
década de experiência na indústria 
automotiva internacional e trabalhei 
em empresas líderes nas indústrias 
química e de petróleo e gás. Ao longo 
da minha carreira, desenvolvi as 
minhas principais competências em 
desenvolvimento de negócios, 
aquisição e retenção de clientes, 
definição de estratégias e desenvolvi-
mento de produtos. Eu estava 
procurando uma oportunidade de 
aplicar minha experiência em outros 
campos e aproveitei a oportunidade 
de estabelecer a nova BL de sensores 
da Saurer.

Como é o seu dia de trabalho típico?
Como minha equipe está espalhada 
por vários locais, eu viajo com 
frequência para conversar frente a 
frente, quando necessário. Ter uma 
equipe tão diversa é vantajoso porque 
os nossos diferentes históricos 
permitem-nos ver os problemas a 
partir de diferentes perspectivas.  

Eu também faço visitas a clientes e 
participo de exposições – isto é muito 
importante para mim, pois me dá uma 
impressão clara do mercado que 
estamos atendendo. 

Quando não estou viajando, normal-
mente tenho reuniões fixas com a 
equipe de gerenciamento para avaliar 
o progresso de vários projetos e para 
tratar e resolver problemas à medida 
que surgem. 

O que mais lhe agrada no seu 
trabalho?
Gosto muito de trabalhar em uma 
empresa internacional como a Saurer, 
que é inovadora e líder de mercado 
em muitas áreas, orientada para os 
negócios e que procura continua-
mente melhorar a sua oferta. Esta 
atitude mental oferece oportunidades 
para projetos de desenvolvimento 
interessantes e crescimento pessoal 
para os funcionários.

1
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