
TR

Think ahead.
Autocoro



Autocoro Saurer2



Autocoro 3

İçerik

4 
Öne çıkan özellikler

5 
Ekonomi

6 
Think ahead

7 
Kesintisiz değer oluşumu

8 
Esnek ekonomi

9 
Kontrollü başarı

10 
Sun

Schlafhorst Sistemleri piyasa-
daki en geniş esnekliği sunar. 
Çalışmalarınız ister havalı eğir-
menin eşsiz verimliliğini, ister 
rotorlu eğirmenin akıllı esnekli-
ğini gerektiriyor olsun, sizin için 
doğru çözüme sahibiz. Harman 
Hallaç ve taramadan başla-
mak üzere Schlafhorst Sistem-
leri her türlü elyafın kusursuz 
bir şekilde kullanılabilmesini 
sağlar.

E³: Akıllı teknolojiyle destekle-
nen enerji, ekonomi ve ergo-
nomi optimizasyonu. E³, müşte-
rilerimizin ihtiyaçlarını en üstte 
tutarak, tasarım felsefemizin 
temelini oluşturur.
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 → Otomasyon ve dijitalleştirme için kalite 
ölçütü niteliğinde

 → SynchroPiecing 36 ile %50 daha yüksek iplik 
bağlama kapasitesi

 → TurboStart: 10 dakikadan daha az zamanda 
tam randımana ulaşma süresi

 → 8 adet DCU'ya kadar artırılmış bobin 
değiştirme  kapasitesi ile %5'e kadar daha 
fazla verimlilik

 → Yeni, esnek eğirme kutusu ve vacuum trash 
cleaner VTC ile daha yüksek telef toleransı

 → Randımanlı operatör yönlendirmesiyle, %3 
daha yüksek performans sağlayan ışık 
konsepti. 

 → Tüm eğirme verilerini gerçek zamanlı, 
güvenilir ve her yerden tek bir programda 
toplayıp analiz edebilen Senses fabrika 
yönetim sistemi 

Öne çıkan özellikler
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Birkaç dakika içinde tam randımana ulaşır

SynchroPiecing 36

SynchroPiecing 24

SynchroPiecing 12

SynchroPiecing 6 %82 
daha 
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Ekonomi
Öncü araştırma ve geliştirme faaliyet-
lerimizle müşterilerimizin kârlılığını 
artırıyoruz. Ürünler giderek daha 
yüksek esneklik ve verimlilik kazanırken 
ham madde kullanımı optimize ediliyor. 
Makinelerimiz gittikçe daha akıllı hale 
gelerek insan müdahalesi ihtiyacını 
azaltıyor ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Ekonomi
 → Son derece ekonomik havalı eğirme
 →  Çığır açan otomasyon ve dijitalleştirme
 → %100 daha fazla iplik bağlama kapasitesi
 → %40 daha az yer ihtiyacı
 → %30 daha çabuk hızlanma
 → Minimum enerji maliyetleri
 → Energy Monitoring ile maksimum  
maliyet şeffaflığı

 → Rakipsiz verimlilik
 → Azaltılmış iş yükü
 → Yüksek kaliteli Belairo ipliği
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Think ahead

Autocoro, rotorlu iplik eğirme için bir 
devrim yarattı. Tekli iplik eğirme 
ünitesi teknolojisinin yanı sıra akıllı 
otomasyon ve dijitalleştirilme eşsiz 
bir üretkenlik sunar. 3. nesil efsanevi 
Autocoro ile Endüstri 4.0'ın temelleri 
atılıyor.

Gelecek için mükemmelleştirilmiş, kanıtlanmış 
otomasyon
Autocoro'nun tekli iplik eğirme ünitesi teknoloji-
sine şüphesiz güvenebilirsiniz. Bu gelişmiş 
teknoloji kendini milyonlarca kez kanıtlamıştır. 
Kapsamlı otomasyon çözümleri içerisindeki 
otonom iplik eğirme üniteleri, kendi tam 
potansiyellerini kullanabilir. İnsan müdahalesi 
sürekli olarak azaltılır ve hata kaynakları ortadan 
kaldırılır.

Kendi kendini optimize eden üretim
Makine zekasını somut hale getiriyoruz. Autocoro, 
kendi kendini kontrol eden ilk rotor iplik eğirme 
makinesidir. Autocoro ile, en deneyimli operatör-
lerin bile ulaşamadığı optimizasyon potansiyelin-
den yararlanırsınız.

Telef toleransı ile ham madde optimizasyonu
Azaltılmış temizleme maliyetleri, artırılmış eğirme 
stabilitesi – geri dönüşüm alanındaki ekstrem 
uygulamalarda bile, yeni Autocoro sürdürülebilir 
bir şekilde randımanı artırır.
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Kesintisiz değer oluşumu

SynchroPiecing 36
Daha sürdürülebilir bir üretime ve geri dönüşüm 
materyallerine yönelik eğilim, özellikle uzun 
makinelerde daha fazla iplik bağlama kapasitesi 
gerektiriyor. Yeni Autocoro bu eğilime cevap 
veriyor ve şimdi 36 iplik eğirme ünitesine kadar eş 
zamanlı bağlayabiliyor. %50 oranında artan bu 
iplik bağlama kapasitesi, üretkenliği ham madde 
kalitesinden bağımsız hale getiriyor. Bu sayede 
iplik kopuşları, randımanı çok az etkiliyor.

TurboStart
36 paralel iplik bağlama işlemi ile yeni Autocoro 
10 dakikadan kısa bir süre içerisinde durma 
halinden tam randımanlı üretime geçer. Başlatma 
veya bir kesinti sonrasında üretiminizin tam 
randımana geçmesi bundan daha uzun sürmez. 
Ardından yeni Autocoro, sürekli üretim için akıllı 
bir şekilde mevcut SychroPiecing bağlama 
kapasitesine geçiş yapar.

TurboStart'tan SynchroPiecing 12'ye otomatik 
geri geçiş

TurboStart tam 
randımana ulaşma süresi

SynchroPiecing 12 tam 
randımana ulaşma süresi

0 10 Dak. 20 Dak. 30 Dak. Zaman

% R
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Esnek eğirme kutusu
Yeni eğirme kutusunun açıcı bölgesi telef kapağı, 
klips yardımıyla kolayca uzatılabilir veya 
kısaltılabilir. Böylece eğirme kutusunun temizleme 
etkisini ilgili ham madde kalitesine uyarlayabilir 
ve ham madde kullanımını optimize edebilirsiniz.

Esnek ekonomi

Sekiz adede kadar doffer (DCU – bobin değiş-
tirme ve temizleme ünitesi)
Yeni Autocoro, sekiz adede kadar DCU ile 
donatılabilir. Bu sayede, uzun makinelerde kısa 
metrajlı bobinlerin üretildiği ekstrem durumlarda 
bile her zaman yeterli DCU kapasitesi sunar. 
Kapsamlı bir planlama olmadan da her zaman 
daha yüksek randıman elde edilebilir.

Vacuum trash cleaner (VTC)
VTC, toz ve elyaf kalıntılarını daha yarı yoldayken 
makineden çıkarmış olur. Eğirme kutusu toz 
birikmesine karşı korunur. Eğirme istikrarı artar. 
Avantajları, özellikle yüksek oranda geri dönüşüm 
içeriğine sahip ham maddelerde ve uzun 
makinelerde daha etkilidir.

%5'e kadar daha fazla randıman

6 DCU

8 DCU

1817 kg/s

1914 kg/s

Kg iplik/saat (600 ünite), Ne 3.5, %100 Pamuk,  
Türkiye

+ 5 %
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Kontrollü başarı

Sinyal konsepti randımanı artırır
Eğirme ünitesi üzerinde renkli LED şeritlere sahip 
çarpıcı bir sinyal konsepti, personelin uzun kontrol 
turlarını gereksiz kılar. Boşalmak üzere olan 
kovaları ve verimliliği düşen iplik eğirme ünitelerini 
işaret eder. Personel verimli bir şekilde yönetilir. 
Randıman %3'e kadar artar. Her eğirme 
ünitesindeki sembol ekranları, değişik renkler 
kullanarak, operatörleri, makinedeki değişik 
partiler hakkında bilgilendirir. Mükemmel kontrol.

Endüstri 4.0 için donatılmıştır
Yeni Autocoro, rotorlu iplik eğirme için dijital 
çağın habercisi durumunda. Kusursuz bir şekilde 
otomatikleştirilmiş ve akıllıca dijitalleştirilmiş olup 
Endüstri 4.0 için en iyi şekilde donatılmıştır. 
Autocoro ile yeni fırsatlardan faydalanın ve 
geleceğin zorluklarını aşın.

Senses – Yeni Fabrika Yönetim Sistemi
Senses, Saurer'in tekstil katma değer zincirinin 
tamamı için geliştirilen yeni fabrika yönetim 
sistemidir. Bilgi sistemi, tüm işletmenizin üretim, 
kalite ve makine verilerini alır, birleştirir ve 
görselleştirir. Uygulama, ham madde, malzeme, 
zaman, personel, enerji ve sermayenin kullanımını 
optimize etmek için yönetime ve makine 
operatörlerine geçerli bilgiler sağlar. Bu, Senses'i 
Saurer makine parkınız için mükemmel bir 
tamamlayıcı yapar. Uygulama tüm web özellikli 
cihazlarda çalışır, gereksinimlerinize uyarlanabilir 
ve Saurer yazılım mağazasındaki yeni Senses 
Elements ile her zaman genişletilebilir. Gerçek 
zamanlı bilgi ve büyük veri madenciliği ile tekstil 
şirketinizin karlılığını sürdürülebilir bir şekilde 
optimize etmek için yeni dijital duyularınızı 
kullanın.
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Sun

Saurer, öncü olduğu kiriterleri belirler:

 → Danışmanlık
 → Kurulum
 → Akademi
 → Orijinal Parçalar
 → Bakım ve Onarım
 → Güncellemeler 
ve Yükseltmeler
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secos.saurer.com

Sun – Service Unlimited

Güçlü, güvenilir ve ürün ömrü boyunca ortaklık. 
Müşteri kazancını artırmak için benzersiz akıllı çözümler. 
Makine ömrü boyunca üst düzey performans ve sürdürülebilirlik.

Secos

Sun, ürün ömürleri boyunca Saurer makinele-
rine gerçek değer katan, bir özgün hizmetler 
paketidir. En iyi şekilde eğitim almış çalışanla-
rımız, son teknoloji ürünü araçlar kullanarak 
müşterilerimizin iş akışlarını esnek ve bireysel 
bir şekilde optimize eder. Ürün kalitesi, makine 
performansı ve kârlılığı artırmak için Saurer 
makine sahiplerine yenilikçi çözümler ve hiz-
metler sunarız. 

Sizi rekabetçi kılıyoruz.

Saurer Müşteri Portalı
Modüler Secos 2.0 müşteri portalı, müşterinin 
makine parkı ve mevcut hizmetler hakkındaki tüm 
önemli bilgilerini bir araya getirir.

 → Secos e-mağazasından orijinal Saurer 
parçalarını hızlıca sipariş edebilirsiniz. Her bir 
makine tipine ait en çok satılan aşınır 
parçaların yer aldığı fotoğraflı kataloglar 
sayesinde işiniz artık çok daha kolay

 → Aramadan bulun: Bir bakışta tüm verileriniz, 
tüm makineleriniz ve tüm orijinal parçalarınıza 
erişim

 → Son 5 yıla ait sipariş geçmişi sayesinde konforlu 
sipariş yönetimi

 → Tek tıklamayla favorilere ve güncel Saurer 
ürünlerine hızlı erişim fonksiyonları
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Kalite yönetim sistemimiz EN ISO 
9001 standardının gerekliliklerine 
uygundur.

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

Bu broşür hakkında
Araştırma ve geliştirme asla sabit kalmaz. 
Dolayısıyla, Autocoro hakkında verilen bazı bilgilerin 
üzerine teknolojik iyileştirmeler yapılmış olabilir. 
Gösterilen resimler bilgilendirmek amacıyla 
seçilmiştir. Bu resimler, standart donanıma dahil 
olmayan opsiyonel donanımları da içerebilir.


