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Os Zinser Systems oferecem 
uma ampla gama de soluções 
especializadas em filatórios de 
anéis, do fardo até a bobina. 
Baseados na abertura e na 
cardagem, os Zinser Systems 
asseguram um excelente pro-
cessamento da fibra. Graças a 
eficientes filatórios de anéis e 
bobinadeiras inteligentes, 
obtém-se um alto padrão de 
qualidade de fio.

E³: otimizar a energia, a econo-
mia e a ergonomia, adicio-
nando inteligência. Com as 
necessidades dos nossos clien-
tes sempre em mente, o E³ 
constitui a base da nossa filo-
sofia de concepção.
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 →  Rentabilidade máxima com até 224 
fusos

 → Comprimento de máquina curta, 
graças à divisão de 220

 → Até 20 % de economia de energia 
através do modo de economia 
energética inteligente

 → Comando preciso da máquina para 
produtividade máxima

 → Aumento da produção devido a 
tempos de troca curtos

 → Tela de toque EasySpin operável de 
forma intuitiva

 → Automação com economia de pessoal

Destaques
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Comprimento da máquina até 17 % mais curto na divisão 
de 220

Autospeed
Div. 220

Zinser 670
Div. 260

20 22 24 26 28 30

com 192 fusos Comprimento da máquina (m)

Consumo de energia até 20 % menor

 Maçaroqueira padrão  Maçaroqueira Saurer

Energia economizada 
no modo de economia de energia

Potência total só 
na limpeza
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 -17 %

E³: nossas promessas de produtos
Com as necessidades de nossos 
clientes sempre em mente, garantimos 
que nossos produtos forneçam 
consumo de energia, economia e ergo-
nomia otimizados, com foco na 
inteligência. Este princípio E³ constitui 
a base da nossa filosofia de concep-
ção. Nossa paixão por máquinas 
têxteis nos leva a fabricar produtos 
inovadores que agregam valor aos 
negócios de nossos clientes.

Energy 
Até 20 % menos energia

 → Conceito de acionamento potente
 → Acionamento do trilho de bobinas com otimização  
de energia

 → Máxima transparência de custos através do Energy 
Monitoring

Economics 
Produtividade máxima

 → Máquinas longas para todas as qualidades de  
matéria-prima 

 → Tempo de troca inferior a 2 minutos
 → Tempos curtos de troca da partida

Ergonomics 
Esforço de manuseio reduzido

 → Ajustes fáceis através do EasySpin
 → Tela ajustável ergonomicamente
 → Automação sob medida
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O jogador de equipe 
para o seu sucesso◊
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 → Aumento máximo de valor desde a fita 
de estiragem até a bobina cruzada de 
qualidade

 → Uso universal desde fino a grosso

 → Qualidade constante de bobinas de 
mecha

 → Formação homogênea da bobina com 
EasySpin

 → Operação rápida e segura com 
EasySpin

 → Ajuste central para a mais alta 
reprodutibilidade

 → Qualidade convincente da mecha 

 → Através da solução de dedo de 
pressão flexível
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Rotações máximas. Formação 
precisa das bobinas com tensão de 
mecha uniforme. Proteção máxima 
para o seu valioso material. Esta é a 
tecnologia de maçaroqueira per-
feita da Saurer. As cerca de 6 000 
maçaroqueiras Saurer instaladas no 
mundo todo falam por si. Fie 
mechas com a combinação ideal de 
rentabilidade e qualidade! 

Quer se trate do modelo de nível de 
entrada Autospeed M de troca 
manual ou da altamente produtiva 
Autospeed com trocador automá-
tico – com mecha da maçaroqueira 
Saurer, você estará sempre um 
passo à frente da concorrência.

A melhor 
maçaroqueira

Configuração individual para cada necessidade
Quer seja algodão, fibras químicas ou misturas, 
você recebe a sua maçaroqueira que se adapta 
exatamente às suas necessidades. Com as 
variantes opcionais de trens de estiragem você 
pode processar qualquer matéria-prima e 
qualquer comprimento de fibra de forma perfeita 
e altamente produtiva. Atenda as mais altas 
exigências dos seus clientes com a tecnologia de 
precisão Saurer.
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Sopro da mesa de aletas direcionado para uma 
mecha limpa
Uma corrente de ar suave limpa a área sensível 
da entrada da mecha. Você lucra com mechas 
especialmente limpas e de alta qualidade. As 
melhores condições para um processamento 
posterior eficiente!

Precisão e reprodutibilidade: saber o que é 
importante
A mecha entra exatamente no mesmo ângulo nas 
coroas das aletas das duas fileiras. Você produz 
qualidades constantes e reproduzíveis – sem 
diferenças de finura na mecha entre a fileira 
dianteira e traseira. A tensão uniforme da mecha 
permite trabalhar com maior produtividade.

A melhor qualidade 
de mecha

Produção de mecha fina de alta qualidade com 
divisão de 220
A maçaroqueira Autospeed manual e a maçaro-
queira Autospeed automática também podem 
ser fornecidas com divisão de 220 como 
maçaroqueira para fios finos. A baixa altura da 
gaiola e cilindros de transporte adicionais que 
são montados opcionalmente sobre cada lata, 
protegem a fita de fibras e permitem uma 
produção de alta qualidade. Além disso, com a 
divisão de 220 você economiza espaço.
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Significativa 
economia de energia◊



Autospeed/Autospeed M 11

Significativa 
economia de energia◊

 → Economia e de energia pelo conceito 
de acionamento comprovado

 → Até 20 % menos energia graças ao 
inovador modo de economia de 
energia

 → Acionamento do trilho de bobinas 
otimizado em termos de energia com 
um rendimento máximo

 → Novo Energy Monitoring: baixo 
consumo de energia legível na tela de 
toque EasySpin
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Acionamentos otimizados reduzem o seu 
consumo de energia
Os motores de acionamentos seccionais das 
maçaroqueiras acionam diretamente as correias 
dentadas para aletas e fusos – sem redutores 
adicionais. O acionamento do trilho de bobinas 
foi otimizado em termos de energia e é estável 
de forma duradoura. Assim, você reduzirá a longo 
prazo seus custos de energia e de peças de 
reposição. 

E mais: No caso de uma falha de corrente, a 
maçaroqueira desliga-se de forma controlada, 
graças ao dispositivo de série contra falha da 
tensão de rede. As mais seguras condições de 
produção para você!

Economizar energia

Trem de  
estiragem

Aleta

Fuso

Trilho de  
bobinas
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Economia individual de energia 
O comprovado modo de economia de energia 
economiza até 20 % de energia. A aspiração 
funciona com potência muito reduzida. A força 
total é ativada apenas para o ciclo de limpeza e 
por pouco tempo. Você pode ajustar os 
intervalos adequados às suas necessidades.

Consumo de energia até 20 % menor

 Maçaroqueira padrão  Maçaroqueira Saurer

Energia economizada 
no modo de economia de energia

Potência total só 
na limpeza
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Energy Monitoring
Através do EasySpin, online, seu pessoal não tem 
como perder de vista o consumo de energia da 
sua máquina. Não são necessárias medições de 
energia dispendiosas, a produção pode ser otimi-
zada em termos de energia. Economia de tempo, 
recursos e pessoal graças à medição online 
integrada.
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Produtividade 
máxima◊
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 → Comando exato da máquina para 
formação precisa das bobinas e altas 
rotações das aletas

 → Otimização do número de rotações 
com bobinas ficando mais cheias

 → Ganho de flexibilidade através de 
tempos de troca de partida curtos

 → Produtividade máxima através da 
divisão de 220 com até 224 fusos

 → Aumento da produção pelo trocador 
automático com tempo de troca curto

 → Ajuste fácil e rápido através da tela 
de toque EasySpin

 → Economia de tempo pela remoção 
rápida e eficiente de bobinas entre 
dois processos de troca automática
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Comando exato da máquina para rotações 
máximas
O comando por software EasySpin garante um 
comando exato da máquina: com os quatro 
acionamentos autônomos, o EasySpin coordena 
o trem de estiragem, o curso do trilho de 
bobinas, a rotação do fuso e a rotação das 
aletas. Sua vantagem: sempre altas rotações das 
aletas com as mais baixas taxas de ruptura de 
fios e aumento de produtividade.

As mais rápidas trocas de partidas para 
rendimento ótimo
Minimizar os tempos de preparação, aumentar a 
eficiência: com ajustes centrais e o arquivo de 
dados de artigos no EasySpin trabalhará de 
forma tão produtiva como nunca. As representa-
ções gráficas facilitam o ajuste de precisão na 
troca de partidas. As mais rápidas trocas de 
partida, graças ao software de comando 
inteligente.

Além disso, é possível armazenar tantas partidas 
quantas quiser no pen drive e transferi-las de 
uma maçaroqueira para outra.

Produzir ao invés de ajustar

Número de rotações das aletas otimizado com 
bobinas ficando mais cheias 
O EasySpin otimiza a formação das bobinas, 
sendo que os acionamentos principais são 
comandados de forma exatamente adequada às 
bobinas ficando mais cheias. Isto é alcançado 
através dos parâmetros de comando definidos. 
Para desempenho máximo com as mais baixas 
taxas de ruptura de fios.

1

2

1 Display EasySpin: rotação das aletas 
otimizada

2 Display EasySpin: formação homogênea das 
bobinas
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Tensão uniforme da mecha ao longo da 
formação da bobina inteira
Uma formação de bobina homogênea é 
importante para uma fiação de sucesso. Por isso, 
você pode controlar manual e exatamente a 
tensão da mecha segundo os seus requisitos. 
O TensionControl opcional regula a tensão 
automaticamente.

Monitoramento ótimo da mecha para uma boa 
qualidade constante
Por padrão, todas as maçaroqueiras para o 
monitoramento de maçaroqueiras estão 
equipadas com uma barreira fotoelétrica 
coletiva. O monitoramento individual da mecha 
opcional abrange um sensor por ponto de 
bobinagem. Recomendado para materiais com 
alta inclinação de enrolamento.

Alta produtividade e formação exata das bobinas

Máquinas mais curtas devido à divisão de 220
No caso de uma máquina de 192 fusos você 
economiza até 17 % no comprimento da 
máquina, na comparação da Zinser 670 com 
divisão de 260 e da Autospeed com divisão de 
220. Graças ao comprimento mais curto da 
máquina, aproveita ainda melhor a sua área de 
produção.
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Tempos de troca convincentes na Autospeed
O tempo de troca inferior a dois minutos garante 
um aumento de produtividade, principalmente 
nas máquinas compridas: pois as bobinas cheias 
são transportadas fora dos pontos de bobina-
gem. A sua Autospeed reinicia imediatamente a 
produção, assim que o tubete vazio estiver 
colocado. Assim, você aumenta a sua produtivi-
dade, especialmente no caso de mechas grossas 
e trocas frequentes.

Os percursos e as velocidades de translação do 
trilho de bobinas estão ajustados de forma ideal 
entre si, para um processo de troca rápido. A 
mais eficiente tecnologia de troca com garantia 
de qualidade integrada.

Troca automaticamente assistida na Autospeed M
Na troca manual, o trilho de bobinas desce até a 
posição ideal inferior, assim, o direcionamento 
das bobinas libera as bobinas de mechas através 
de um fuso central na aleta.
As bobinas ficam totalmente acessíveis com o 
trilho de bobinas rebaixado – o seu pessoal 
também consegue retirar as bobinas da fileira 
traseira sem problemas e sem danificações.
A separação da mecha e o rebaixamento do 
trilho de bobinas ocorrem na posição de troca e 
a colocação da mecha e o arranque da 
produção ocorrem de forma totalmente 
automática.

Turbo de troca

1 2 3

1 O trilho de bobinas avança, a barra do 
trocador com tubetes vazios desce

2 Remoção das bobinas cheias e encaixe dos 
tubetes vazios

3 Aceleração da barra do trocador com 
bobinas cheias, recuo do trilho de bobinas e 
partida da máquina
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Ergonomia bem planejada na tela de toque 
EasySpin
A tela de toque EasySpin encontra-se em uma 
nova posição na Autospeed: seu pessoal também 
pode utilizar a tela ergonomicamente ajustável 
durante o processo de troca. Os ajustes de 
precisão no início e na troca das partidas estão 
explicados de forma clara graças às representa-
ções gráficas.

Redução da carga de trabalho do pessoal

Remoção eficiente de bobinas entre duas trocas 
na Autospeed
Graças a uma plataforma, o seu pessoal tem 
acesso ainda melhor à área do trem de 
estiragem e da mesa de aletas. 

Na remoção manual de bobinas, seus funcioná-
rios podem selecionar uma posição intermediária 
ajustável da barra do trocador em altura 
ergonomicamente ideal. Isso permite a remoção 
manual das bobinas no tempo de processamento 
secundário entre dois processos de troca. A 
carga de trabalho dos seus operadores fica 
distribuída de forma mais uniforme.
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Soluções eficientes 
de automação◊
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 → Sistema de transporte de bobinas de 
mechas com estação de transferência 
RoWeLift totalmente automática

 → Limpeza automática de tubetes 
RoWeClean para produtividade e 
independência de pessoal

 → RoWeStore – o armazém de tubetes 
mantém a produção em movimento

 → Sistemas Autoflow da Saurer para 
automação de transporte de mecha 
sob medida

 → Senses "Mill Management System" 
para maior rentabilidade da empresa 
têxtil
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RoWeClean: limpeza automática de tubetes com 
aproveitamento ideal da matéria-prima
Na Autospeed, o RoWeClean remove automatica-
mente os restos de mecha dos tubetes. Estes são 
separados por tipos e podem ser reutilizados. 
Você aproveita ao máximo a sua matéria-prima 
e produz de forma especialmente econômica em 
termos de recursos e de pessoal.

RoWeStore: armazém de tubetes automático 
com grande capacidade volumétrica
O armazém de tubetes garante que haja sempre 
tubetes limpos suficientes no circuito. Com isso, a 
troca automática de bobinas nunca é interrom-
pida.

Transferência 1:1 com a estação de transferência 
RoWeLift totalmente automática
Acabe com os enganos e danos materiais: o 
RoWeLift transporta as bobinas da maçaroqueira 
da Autospeed de forma totalmente automática e 
sem contato para o sistema de transporte. 
O RoWeLift transfere tubetes ou bobinas 1:1 – em 
tempo recorde: em até 15 segundos. Suas 
vantagens: garantia de qualidade e independên-
cia de pessoal. Para flexibilidade máxima, você 
pode instalar o transferidor no início ou no fim da 
máquina.

Tecnologia inteligente
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Instalações de fiação 
completas

Senses – o novo "Mill 
Management System"

Soluções sob medida individuais desde a 
maçaroqueira até a bobinadeira
Os sistemas Autoflow da Saurer oferecem-lhe 
soluções de automação únicas, sob medida para 
o seu orçamento e o layout da sua fiação. Da 
maçaroqueira até a bobinadeira, seus processos 
decorrem independentemente de pessoal, mais 
rapidamente e sem falhas. Para uma fiação 
moderna e produtividade máxima.

Para o máximo de geração de valor e rentabili-
dade
Senses é o novo "Mill Management System" da 
Saurer para toda a cadeia de valor têxtil. O 
sistema de informações coleta, reúne e visualiza 
os dados de produção, qualidade e das 
máquinas de toda sua fiação. A aplicação 
fornece informações válidas para otimizar o uso 
rentável de matérias-primas, material, tempo, 
pessoal, energia e capital aos operadores de 
máquinas e gerência. Com isso, Senses é o 
complemento perfeito para seu maquinário 
Saurer. A aplicação é executada em todos os 
dispositivos finais com internet, se adequa bem 
às suas exigências e pode ser ampliada a 
qualquer momento com novos Senses Elements 
na Saurer Software Shop. Use seu novo sentido 
digital para otimizar a rentabilidade de sua 
empresa têxtil de forma sustentável com 
informações em tempo real e Big Data Mining.
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Autospeed

Autospeed M
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1 Tela de toque EasySpin

2 Modo de economia de energia 
para a aspiração e assopramento 
da mesa de aletas

3 Divisão de 220 mm ou de 260 mm

4 Troca automática

5 Opcionalmente RoWeLift e sistema 
de transporte de mechas

3

4
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Dimensões da máquina – Autospeed

Largura da máquina L em mm

Divisão Diâmetro das 
latas

Largura da 
máquina

260 mm 20” (500 mm) aprox. 4 985

260 mm 24” (600 mm) aprox. 5 802

220 mm 20” (500 mm) aprox. 5 342

220 mm 24” (600 mm) aprox. 6 346

Respectivamente no padrão

L

Comprimento da máquina C em mm 
C = 1 200 + X + 925
X = Número de fusos x divisão: 2

Altura da máquina H em mm 
H = 3 408

C

H
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Dados técnicos – Autospeed

Campo de aplicação
Fibras cortadas até 63 mm

Qualidades de matéria-prima
Algodão, viscose, fibras químicas e suas misturas

Fusos
24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 
204, 216 
(T = 260 mm)
32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224 
(T = 220 mm)

Em números de fusos > 168 fusos: acionamento do trem de 
estiragem bilateral para viscose, fibras químicas e suas 
misturas

Formatos das aletas 
400 mm x 150 mm (16″ x 6″) para T = 220 mm e 260 mm
400 mm x 175 mm (16″ x 7″) para T = 260 mm

Rotação das aletas
Máx. 1 500 min-1 

Divisão (T)
220 mm e 260 mm

Gama de títulos
No caso de 16” x 6″: 
2 222 tex-200 tex
(Nm 0.5-5.0)
(Ne 0.3-3.0)

No caso de 16” x 7″: 
2 222 tex-455 tex
(Nm 0.5-2.2)
(Ne 0.3-1.3)

Faixa de torção
10-100 torções por metro 
(0.25-2.54 torções por polegada)

Faixa de estiragem
3.0-15.8 vezes

Trem de estiragem
Trem de estiragem de 3 cilindros e 2 manchões ou
Trem de estiragem de 4 cilindros e 2 manchões

Opções
 ʸ  TensionControl
 ʸ  Controle individual de mecha
 ʸ  Energy Monitoring (Monitoramento de energia)
 ʸ  Senses (Mill Management System)
 ʸ  RoWeLift
 ʸ  RoWeClean
 ʸ  RoWeStore
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Dimensiones de la máquina – Autospeed M

Largura da máquina L em mm

Divisão Diâmetro das 
latas

Largura da 
máquina

260 mm 20” (500 mm) aprox. 4 246

260 mm 24” (600 mm) aprox. 5 063

220 mm 20” (500 mm) aprox. 4 603

220 mm 24” (600 mm) aprox. 5 607

Respectivamente no padrão

Comprimento da máquina C em mm
Acionamento unilateral do trem de estiragem
C = 1 200 + X + 188
Accionamiento del tren de estiraje en ambos 
lados
C = 1 200 + X + 925
X = Número de fusos x divisão: 2

Altura da máquina H em mm
H = 2 520

L

C

H
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Dados técnicos – Autospeed M

Campo de aplicação
Fibras cortadas até 63 mm

Qualidades de matéria-prima
Algodão, viscose, fibras químicas e suas misturas

Fusos
24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 
204, 216 
(T = 260 mm)
32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224 
(T = 220 mm)

Em números de fusos > 168 fusos: acionamento do trem de 
estiragem bilateral para viscose, fibras químicas e sus 
misturas

Formatos das aletas 
400 mm x 150 mm (16″ x 6″) para T = 220 mm e 260 mm
400 mm x 175 mm (16″ x 7″) para T = 260 mm

Rotação das aletas
Máx. 1 500 min-1 

Divisão (T)
220 mm e 260 mm

Gama de títulos
No caso de 16” x 6″: 
2 222 tex-200 tex
(Nm 0.5-5.0)
(Ne 0.3-3.0)

No caso de 16” x 7″: 
2 222 tex-455 tex
(Nm 0.5-2.2)
(Ne 0.3-1.3)

Faixa de torção
10-100 torções por metro 
(0.25-2.54 torções por polegada)

Faixa de estiragem
3.0-15.8 vezes

Trem de estiragem
Trem de estiragem de 3 cilindros e 2 manchões ou
Trem de estiragem de 4 cilindros e 2 manchões

Opções
 ʸ  TensionControl
 ʸ  Controle individual de mecha
 ʸ  Energy Monitoring (Monitoramento de energia)
 ʸ  Preparação para a troca
 ʸ  Senses (Mill Management System)

A respeito deste prospecto
A pesquisa e o desenvolvimento não param. Isto significa que uma ou outra informação referente à maçaroqueira poderá estar desatualizada devido a 
aperfeiçoamentos técnicos posteriores. As ilustrações foram selecionadas para fins informativos. Estas poderão conter também opções que não fazem parte 
do escopo de fornecimento do equipamento de série.
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Sun

A Saurer define benchmarks com: 

 → Consultoria
 → Instalação
 → Academy
 → Peças originais
 → Manutenção
 → Atualizações  
e upgrades
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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

SUN é um conjunto de serviços diferenciados 
que agregam valor real às máquinas Saurer 
durante todo o seu ciclo de vida. Pessoal 
altamente treinado, equipado com ferramen-
tas de última geração que melhoram as ope-
rações diárias dos nossos clientes de um 
modo flexível e personalizado. Nós fornece-
mos aos proprietários das máquinas Saurer, 
soluções e serviços inovadores para aprimo-
rar a qualidade do produto, o desempenho 
da máquina e a rentabilidade.

Nós o mantemos competitivo.

secos.saurer.com

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



 

Saurer Spinning Solutions 
GmbH & Co. KG 
Carlstrasse 60
52531 Übach-Palenberg 
Germany
T +49 2451 905 1000
info.spinning@saurer.com
saurer.com
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O nosso sistema de gestão da 
qualidade satisfaz os requisitos  
da Norma EN ISO 9001.


