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Os Schlafhorst Systems ofere-
cem a maior flexibilidade do 
mercado. Independentemente 
de sua aplicação exigir fiação 
a jato de ar exclusiva e produ-
tiva ou fiação de rotor inteli-
gente e flexível – temos a solu-
ção certa para você. Baseados 
na abertura e na cardagem, os 
Schlafhorst Systems asseguram 
a excelente capacidade opera-
cional de todos os tipos de 
fibras.

E³: otimização do consumo 
energético, da rentabilidade e 
da ergonomia, complementada 
com tecnologia inteligente. As 
necessidades do cliente são a 
maior prioridade da E³. Esta 
filosofia é a base de todos os 
nossos projetos.
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 → Referência para automação e digitalização

 → Capacidade de remendagem 50% mais 
elevada com SynchroPiecing 36

 → TurboStart: Preparação em menos de  
10 minutos

 → Produtividade até 5% maior devido ao 
aumento da capacidade de descarga de 
até 8 DCU

 → Maior tolerância ao desperdício com a nova 
caixa giratória flexível e o aspirador de 
detritos a vácuo VTC

 → O conceito de iluminação permite um 
desempenho 3% maior com a orientação 
eficiente do operador

 → Sistema de gerenciamento de fábrica 
Senses para analisar todos os dados de 
fiação em um programa – em tempo real, 
com segurança e de qualquer lugar

Destaques
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Tempo de preparação
em minutos

SynchroPiecing 36

SynchroPiecing 24

SynchroPiecing 12

SynchroPiecing 6
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Economics
Aumentamos a rentabilidade dos 
nossos clientes com pesquisa e 
desenvolvimento pioneiros. Os 
produtos se tornam mais flexíveis e 
proveitosos, com a utilização 
otimizada das matérias-primas. 
Nossas máquinas estão se tornando 
cada vez mais inteligentes, reduzindo 
a necessidade de intervenção humana 
e possibilitando redução de custos.

Economics
 → Fiação a jato de ar altamente econômica
 → Automação e digitalização inovadoras
 → Capacidade de início de fiação 100 % maior
 → Necessidade de espaço 40 % menor
 → Inicialização 30 % mais rápida
 → Custos baixos de energia
 → Máxima transparência de custos com  
o Energy Monitoring

 → Produtividade imbatível
 → Carga de trabalho reduzida
 → Fio Belairo de alta qualidade
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Think ahead

A Autocoro revolucionou as fábricas 
de fiação por rotor. A sua tecnolo-
gia individual de posições de fiação 
e a sua automação e digitalização 
inteligentes proporcionam uma 
produtividade incomparável. Com a 
terceira geração da lendária Auto-
coro, as bases para a Indústria 4.0 
estão sendo definidas.

Automação comprovada e aperfeiçoada para o 
futuro
Você pode confiar completamente na tecnologia 
de posição rotativa individual da Autocoro. Essa 
tecnologia sofisticada já se comprovou milhões 
de vezes. Incorporadas em soluções abrangentes 
de automação, as posições autônomas de fiação 
podem explorar totalmente a sua inteligência. As 
intervenções humanas são consistentemente 
reduzidas e as fontes de erros são eliminadas

Produção autopersonalizada
Nós tornamos a inteligência de máquina 
acessível. A Autocoro é a primeira máquina de 
fiação por rotor que se controla. Com a 
Autocoro, você pode explorar oportunidades de 
otimização que até mesmo os operadores mais 
experientes não conseguem.

Otimização de matérias-primas através da 
tolerância a detritos
Custos de limpeza reduzidos, maior estabilidade 
de fiação – mesmo para aplicações extremas na 
área de reciclagem, a nova Autocoro aumenta a 
eficiência de maneira sustentável.
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Criação ininterrupta de valor

SynchroPiecing 36
A tendência para o aumento da sustentabilidade 
e o uso de materiais reciclados requerem maior 
capacidade de remendagem, principalmente 
para máquinas longas. A nova Autocoro 
responde a isso e agora reúne até 36 posições de 
fiação simultaneamente. Esse aumento de 50% 
na capacidade de remendagem dissocia a 
produtividade da qualidade das matérias-pri-
mas. Agora, as quebras de fios raramente afetam 
a eficiência.

TurboStart
36 processos paralelos de remendagem aceleram 
a nova Autocoro em menos de 10 minutos, desde 
o tempo de inatividade até a mais alta eficiência 
na produção contínua. Não demora mais do que 
isso para que a sua produção atinja o seu nível 
de produtividade normal novamente, após uma 
preparação ou uma interrupção. Então, a nova 
Autocoro alterna de forma inteligente para a área 
de números SynchroPiecing para a produção 
contínua.

Alternância automática de TurboStart  
de volta a SynchroPiecing 12

Tempo de preparação 
TurboStart

Tempo de preparação 
SynchroPiecing 12

0 10 min. 20 min. 30 min. Time

Ne %
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Caixa de fiação flexíve
Os suportes de tufos de fibra para a nova caixa 
de fiação podem ser estendidos ou encurtados 
simplesmente ligando ou desligando. Assim, você 
pode ajustar o efeito de limpeza da caixa de 
fiação com a qualidade relevante da matéria-
-prima e otimizar a utilização da matéria-prima.

Economia flexível

Até oito doffers
A nova Autocoro pode ser equipada com até oito 
doffers. A máquina sempre garante a capacidade 
suficiente do doffer – mesmo para aplicações 
extremas, como máquinas longas com tempos de 
execução curtos para o pacote. Maior eficiência 
sempre pode ser alcançada sem um planeja-
mento complexo.

Vacuum trash cleaner (VTC)
O VTC remove automaticamente poeira e 
resíduos de fibra que estejam até a meio caminho 
da máquina. A caixa de fiação é protegida contra 
a aderência do pó. A estabilidade de fiação é 
elevada. As vantagens são particularmente 
eficazes para máquinas longas e matérias-primas 
com uma alta proporção de materiais reciclados.

Produtividade até 5% maior

6 DCU

8 DCU

1817 kg/h

1914 kg/h

Kg de fios/h (600 fusos), Ne 3,5, 100% CO, Turquia

+ 5%
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Sucesso controlado

O conceito de sinal aumenta o rendimento
Um conceito de sinal vistoso com barras de LED 
coloridas acima das longas patrulhas de 
inspeção dos operadores. Ele sinaliza recipientes 
secos e posições de fiação com produtividade 
reduzida. Os operadores são guiados com 
eficiência. O rendimento aumenta até 3%. As 
exibições de símbolos em cada posição de fiação 
fornecem informações aos operadores sobre os 
diferentes lotes da máquina, utilizando cores 
brilhantes. Controle perfeito.

Equipada para a Indústria 4.0
A nova Autocoro anuncia a era digital na fiação 
por rotor. Automatizada e digitalizada de modo 
perfeito e inteligente, está mais bem equipada 
para a indústria 4.0. Explore novas oportunida-
des com a Autocoro e enfrente os desafios do 
futuro.

 

Senses – o novo sistema de gerenciamento de 
fábrica
Senses é o novo sistema de gerenciamento de 
fábrica da Saurer para toda a cadeia de valor 
agregado do setor têxtil. O sistema de informa-
ções coleta, agrupa e visualiza os dados de 
produção, de qualidade e das máquinas de toda 
a sua fábrica de fiação. A aplicação fornece 
informações válidas para a gerência e os 
operadores das máquinas, a fim de otimizar de 
forma lucrativa o uso de matérias-primas, 
materiais, tempo, pessoal, energia e capital. Por 
isso, o Senses é a adição definitiva para o seu 
maquinário Saurer. A aplicação é executada em 
todos os dispositivos inteligentes, adapta-se às 
suas demandas e pode ser atualizada para os 
novos elementos Senses na loja de software 
Saurer, a qualquer momento. Utilize os seus novos 
sentidos digitais e otimize de maneira sustentável 
a lucratividade de seus negócios têxteis, por meio 
de informações em tempo real e extração de 
grandes dados.
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Sun

A Saurer define benchmarks com: 

 → Consultoria
 → Instalação
 → Academy
 → Peças originais
 → Manutenção
 → Atualizações  
e upgrades
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secos.saurer.com

Sun – Service Unlimited

Parceria forte e confiável durante o ciclo de vida. 
Soluções inteligentes únicas para aumentar o benefício ao cliente. 
Desempenho e sustentabilidade notáveis durante a vida útil da máquina.

Secos
Portal do Cliente Saurer
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

Sun é um conjunto de serviços diferenciados 
que agregam valor real às máquinas Saurer 
durante todo o seu ciclo de vida. Pessoal alta-
mente treinado, equipado com ferramentas 
de última geração que melhoram as opera-
ções diárias dos nossos clientes de um modo 
flexível e personalizado. Nós fornecemos aos 
proprietários das máquinas Saurer, soluções e 
serviços inovadores para aprimorar a quali-
dade do produto, o desempenho da máquina 
e a rentabilidade.

Nós o mantemos competitivo.
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O nosso sistema de gestão da 
qualidade satisfaz os requisitos  
da Norma EN ISO 9001.

Saurer Spinning Solutions  
GmbH & Co. KG 
Carlstrasse 60
52531 Übach-Palenberg 
Germany
T +49 2451 905 1000
info.spinning@saurer.com
saurer.com

A respeito deste prospecto
A pesquisa e o desenvolvimento não param. Isto 
pode significar que uma ou outra das descrições 
acerca da Autoconer estejam ultrapassadas pelo 
progresso técnico. As ilustrações foram 
selecionadas por pontos de vista meramente 
informativos. Estas poderão conter ainda opções 
que não fazem parte do equipamento de série.


