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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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 → Máquina de fiação universal para fios 
penteados com máxima flexibilidade

 → Fiar todos os fios de tendência com 
FancyDraft, CoreSpun e SiroSpun

 → Máxima qualidade através de 
SynchroDrive, SynchroDraft e 
ServoDraft

 → Máxima produtividade com OptiStep, 
OptiStart e OptiSpeed

 → Tecnologia de fiação compacta 
autolimpante Impact FX

 → Máximas eficiências com o Doffer 
CoWeMat, mundialmente reconhecido

 → Soluções stand-alone com economia 
de mão de obra com CoWeFeed ou 
máxima eficiência em conexão com a 
bobinadeira

Destaques
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Economics
Por meio de pesquisa e desenvolvi-
mento de ponta, aumentamos a 
rentabilidade de nossos clientes, 
melhorando a flexibilidade de nossos 
produtos, aumentando a produção e 
economizando matéria-prima. Cada 
vez mais, nossas máquinas também 
estão se tornando mais inteligentes, 
reduzindo a necessidade de participa-
ção humana, o que permite que 
nossos clientes economizem nos custos 
de contratação.

Economics
 → Uso flexível das tendências do mercado
 → O sistema compacto mais econômico
 → Maximização inteligente da velocidade com OptiSpeed
 → Custos mínimos de energia 
 → Máxima transparência de custos através do Energy 
Monitoring

 → ServoDraft para tempos de troca de partidas mínimos  
e flexibilidade máxima

 → Operação simples, intuitiva pelo EasySpin
 → Acionamento por correia tangencial com pouca 
manutenção

 → Sem limpeza dos gornes com Spinnfinity
 → Máxima independência de mão de obra na linkagem

t
Impact FX: 
Força compacta 
Qualidade compacta

Concorrentes: 
Força compacta 
Qualidade compacta

Força compacta constante, qualidade compacta 
constante

Aumento de até 10 % da produção graças à torção 
reduzida
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Fios de qualidade.
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Fios de qualidade.

 → Tecnologia de fio penteado líder de 
mercado

 → Filatórios de anéis e fiação compacta 
clássicos, ZR 451+ preparados para 
fiação compacta

 → Excelente qualidade do fio e taxas de 
ruptura do fio constantemente baixas

 → Uso universal desde fino a grosso

 → Construção inteligente, geometria de 
fiação precisa e processamento 
cuidadoso

 → Alta produtividade e confiabilidade

 → Sistemas de filatórios e agregados 
adicionais – adaptados 
individualmente da mesma origem
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Três variantes
A família de modelos abarca três variantes. A  
ZR 451 é um filatório de anéis clássico para fios 
penteados com destaques únicos. 
A ZR 451+ está preparada para a fiação 
compacta e pode ser facilmente remodelada 
posteriormente.
A ZI 451 é o filatório de anéis compacto da 
família de modelos, equipada com o econômico 
sistema de fio compacto Impact FX.

As instalações de fiação de fios 
penteados da Saurer-são considera-
das em todo o mundo produtos 
tecnológicos de primeira qualidade. 
Com a Z 451, a Saurer estabeleceu 
um padrão imbatível na indústria de 
fios penteados. A família de modelos 
flexível oferece uma ampla gama de 
opções de configuração e conver-
são. Você tem a liberdade de mudar 
ou expandir seu portfólio de fios 
penteados a qualquer momento. 
Deste modo, você sempre terá 
sucesso com os fios atualmente em 
demanda.

Be unique
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Fios compactos imbatíveis
A ZI 451 produz fios compactados e penteados 
tingidos da mais alta qualidade. Uma unidade de 
vácuo separada para a unidade compacta 
garante uma compactação constante. Com a 
estiragem inicial ajustável você compacta 
perfeitamente qualquer as qualidade de lã. 
Basta ajustar a transferência à fineza e ao 
enrugamento da lã.

Fios Fancy, Core e Siro
As opções FancyDraft, FancyDesigner, CoreSpun 
e SiroSpun ampliam o seu portfólio de produtos 
com fios de tendência atraentes. Você ganha 
mais liberdade para responder à demanda 
lucrativa.

Reagir flexivelmente às tendências

Transformar tendências de moda a qualquer 
momento  
efeito solicitado de forma rápida e fácil na tela 
de toque. Você produz fios de efeito de fantasia 
de forma especialmente econômica.

Criação de efeitos no PC
Você cria efeitos ainda mais rápidos com o 
software FancyDesigner. Você simula o efeito 
desejado no PC e transfere os dados para a 
máquina através de um pen drive. Com isso, você 
será mais rápido que a concorrência.
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Eficiência através de 
inteligência.
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 → Acionamento econômico por correia 
tangencial com motores múltiplos

 → Acionamento eletrônico do trem de 
estiragem regulado para qualidade 
constante

 → Ajuste e armazenamento central de 
todos os parâmetros de fiação para 
tempos de preparação mais rápidos e 
qualidade reprodutível

 → Controle de velocidade passo a passo 
durante o trajeto do cop para 
produtividade máxima

 → Maximização inteligente da 
velocidade com OptiSpeed

 → Tecnologia de fiação compacta 
econômica Impact FX

Eficiência através de 
inteligência.



1
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SynchroDrive para perfeição uniforme
O SynchroDrive garante a operação síncrona de 
todos os fusos. As flutuações de rotação no fio 
são minimizadas. O sistema de acionamento 
único de motores múltiplos e correia tangencial 
Saurer apresenta uma otimização de potência 
para baixo consumo de energia.

Força dupla no trem de estiragem em máquinas 
longas
O pacote de força para filatórios de anéis 
compridos com até 1 248 fusos chama-se 
SynchroDraft. Ele aciona os roletes inferiores 
centrais de ambos os lados. O acionamento do 
trem de estiragem funciona de forma totalmente 
síncrona.

O ServoDraft pensa por si mesmo e garante a 
sua qualidade 
é verificada antes da transferência para o 
comando da máquina quanto à plausibilidade e 
à consistência. Os dados de produção armaze-
nados podem ser acessados a qualquer 
momento. Sua qualidade é 100 % reprodutível.

Produção com eficiência energética com o 
Energy Monitoring (Monitoramento de energia)
O acionamento com correia tangencial com 
motores múltiplos é extremamente econômico e 
energeticamente eficiente. O consumo de energia 
é exibido do display EasySpin em tempo real. 
Você pode otimizar especificamente a eficiência 
energética da produção.

Precisão para fios de ponta

1  A variação da velocidade de rotação do fuso é inferior a 1 % - a torção do 
fio é constante.
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Salvar e transferir os dados de partida
A Z 451 salva todos os dados de partida. 
Qualquer qualidade de fio é reprodutível 
mediante a pressão de um botão. Você pode 
transferir os dados para outras máquinas de 
fiação da família de modelos através de um pen 
drive. Você produz qualidade idêntica em todas 
as máquinas. 

Tempos de preparação em segundos
Você troca partidas em tempo recorde. O 
acionamento do trem de estiramento eletronica-
mente regulado ServoDraft torna isso possível. 
Você introduz a fineza e a torção do fio na tela 
de toque EasySpin. Você pode ajustar a torção e 
a estiragem sem escalonamento. Não é mais 
necessária a troca complexa da engrenagem e o 
armazenamento de variantes da engrenagem. A 
necessidade de mão de obra e os tempos de 
parada são fortemente reduzidos.

Ajustes centrais na fiação compacta
A Impact FX também é ajustada rapidamente. 
Você pode selecionar a transferência e a pressão 
negativa compacta na tela de toque da EasySpin 
sem escalonamento para a sua matéria-prima 
específica.

Gerenciamento dinâmico das partidas
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OptiStart, o sistema de rodagem automático 
para viajantes de anéis
O programa automático de rodagem para 
viajantes de anéis OptiStart controla de forma 
confiável e exata as fases de rodagem dos 
viajantes de anéis até ser atingida a velocidade 
de produção. A vida útil dos viajantes é prolon-
gada, o pessoal é aliviado e a produtividade é 
aumentada. 

OptiSpeed, a maximização autônoma da 
velocidade
O OptiSpeed, combinado com o monitoramento 
de fuso individual (ISM), assegura uma eficiência 
máxima. Você indica os limites para ruptura de 
fios na EasySpin. O software inteligente regula a 
velocidade de tal forma, que a máquina funciona 
sempre no limite, de forma controlada. O sistema 
responde rápido e de forma totalmente automá-
tica. Para uma qualidade aprimorada da mecha, 
o OptiSpeed aumenta a velocidade até atingir o 
limite de rupturas de fios. Se a qualidade da 
mecha diminuir, ele reduz a velocidade. Como 
resultado, a produtividade média aumenta 
sensivelmente.

Maiores rotações operam com o OptiStep
Com o OptiStep você pode definir as velocidades 
de fiação de arranque, de parada e principal com 
precisão através de uma curva de 10 pontos. 
Deste modo, você conduz sempre de forma 
altamente produtiva no limite tecnológico da 
fiação durante todo o trajeto do cops. Além disso, 
prolonga-se a vida útil dos viajantes.

Fusos de precisão para velocidades mais altas
Assim, os fusos Highspeed tornam a Z 451 
extraordinariamente poderosa. Um apoio preciso 
e altamente estável garante um balanceamento 
absoluto em velocidades máximas. Os fusos de 
precisão economizam energia, requerem um 
mínimo de manutenção e possuem uma longa 
vida útil.

Aumento de produtividade
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Tecnologia compacta econômica

Economizar matéria-prima
A tecnologia de fiação compacta Impact FX 
obtém o melhor de cada matéria-prima - não 
importa se você produz os melhores fios para 
tecidos de ternos de alta qualidade ou fios de 
tricô para vestuário funcional da moda. Com o 
ajuste preciso da transferência para a fineza de 
lã e o enrugamento, você alcança melhores 
valores de fio e características de operação. As 
flutuações da matéria-prima podem ser 
rapidamente compensadas.

Maiores rotações e torção reduzida
O Impact FX eleva o limite de fiação de cada 
matéria-prima. Deste modo, você pode reduzir a 
torção do fio em 10-15 % com a mesma resistên-
cia e alongamento. Você faz melhor uso da 
substância fibrosa e aumenta a produtividade.

Tecnologia inteligente e de manutenção reduzida
O Impact FX é autolimpante. Lanolina, gorduras e 
avivagem não podem afetar a tecnologia de 
fiação compacta. A peça central é o manchão 
compacto flexível. Devido ao efeito de fulonagem 
no ponto de desvio do manchão, as partículas de 
sujeira e os fragmentos de fibras não podem fixar-
-se. Além disso, o conduto de ar retilíneo garante 
uma aerodinâmica ótima: sem dobras, cantos e 
arestas - sem acúmulo de sujeira, sem obstru-
ções. O desempenho da máquina é constante-
mente alto e o esforço de manutenção, baixo.

Maior comprimento: até 912 fusos
Com divisão de 75 mm, a ZI 451 pode ter um 
comprimento de até 912 fusos; com divisão de 
82.5 mm, são até 900 fusos.
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Automatizar 
significa lucrar.
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 → Troca rápida e segura com a 
automação mais econômica do 
trocador CoWeMat

 → Separação segura também de fios 
altamente resistentes à ruptura 
através do monitoramento 
automático do processo

 → Versão stand-alone que economiza 
mão de obra, com CoWeFeed

 → Máxima independência da mão de 
obra e garantia da qualidade na 
linkagem totalmente automática com 
a bobinadeira

 → Interfaces para todos os sistemas de 
amortecimento convencionais

 → Senses "Mill Management System" 
para maior rentabilidade da empresa 
têxtil
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Economia de tempo única: CoWeFeed
A Saurer tem a solução que mais economiza mão 
de obra: CoWeFeed, a alimentação de tubetes 
auto-orientada.  Os tubetes vazios só precisam 
ser descartados pelo pessoal nos recipientes de 
armazenamento. O CoWeFeed faz a triagem de 
forma autônoma e sem falhas.

Spinnfinity: "underwinding zero" resistente à 
sujeira, energeticamente eficiente
Com seu inovador princípio elástico, a Spinnfinity 
é dispositivo de última geração para troca de 
bobinas sem enrolamento das extremidades do 
fio. A Spinnfinity é insensível ao pó. Além disso, 
graças ao seu princípio elástico leve e de baixo 
atrito, o Spinnfinity poupa claramente energia.

O trocador mais seguro
O CoWeMat é considerado em todo o mundo 
como a tecnologia de troca mais econômica. Ele 
não está sujeito a quaisquer riscos de falha 
relacionados com a construção, que exigem 
controles permanentes com outros sistemas. 
Fugas individuais não provocam paradas da 
máquina. Em caso de falha de um agarrador, o 
CoWeMat e a máquina continuam operando. Isto 
porque os agarradores externos têm uma 
alimentação de vácuo separada. Uma membrana 
de segurança em cada agarrador também 
garante que os elementos de transporte de ar 
não sejam submetidos a esforços mecânicos.

Também para fios com alta resistência à ruptura
Uma barreira fotoelétrica monitora a operação 
perfeita da troca sem interferências. Em caso de 
avaria, a máquina desliga automaticamente. Até 
mesmo fios com alta resistência à ruptura são 
separados com segurança.

Soluções em fiação para maiores lucros
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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.

Senses – o novo "Mill 
Management System"

Automatizar 
significa lucrar

Eficiência máxima na linkagem
Na linkagem totalmente automática com 
bobinadeiras, muitos fatores de rentabilidade 
podem ser explorados de forma otimizada: o uso 
da superfície, a coordenação da capacidade de 
bobinagem e a capacidade de fiação, a 
minimização da necessidade de mão de obra e a 
gestão da qualidade. As eficiências aumentam e 
os tempos de execução da produção são 
significativamente reduzidos. Você pode conectar 
a Z 451 com todas as bobinadeiras usuais no 
mercado.

Amortecimento na linkagem
Evidentemente, a Z 451 possui a interface 
adequada para todos os sistemas de amorteci-
mento usuais no mercado, na linkagem. O 
processo de amortecimento contínuo entre o 
filatório de anéis e a bobinadeira reduz adicional-
mente os tempos de ciclos da produção.
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Posicionamento da máquina – ZR 451/ZI 451
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82
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10

10*

10

10*

1 400

1 400

1 400

1 400

500

500

500

500

30

30

2 140

2 140

ZR 451 com CoWeMat 396 F, com CoWeFeed

ZI 451 com CoWeMat 396 F, com CoWeFeed

ZR 451 com CoWeMat 396 V, Versão conectada

ZI 451 com CoWeMat 396 V, Versão conectada

Comprimento da máquina C (mm)
C  =  6 210 + X

Comprimento da máquina C (mm)
C  =  6 210 + X

Comprimento da máquina C (mm)
C  =  4 100 + X

Comprimento da máquina C (mm)
C  =  4 100 + X

máx. 1 677 mm

máx. 1 530 mm

1 214 mm

1 164 mm

* Opção ar evacuado Impact FX para baixo, + 195 mm
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Opções de equipamento
ZR 451 ZI 451

Ponto de fiação, acionamento do fuso, acionamento do trem de estiragem,  
agregados no processo de fiação

ServoDraft (acionamento eletrônico do trem de estiragem) ● ●

SynchroDrive (acionamento por correia tangencial) ● ●

Spinnfinity (zero underwinding) ○ ○

Sistema de informações e aplicações

EasySpin (interface gráfica do usuário) ● ●

Optistart (programa de rodagem do viajante do anel) ● ●

OptiStep (programa de fiação) ● ●

OptiSpeed (maximização automática de velocidade) ○ ○

Energy Monitoring (monitoramento de energia) ○ ○

Senses (mill management system) ○ ○

Unidades adicionais

FancyDraft ○ ○

FancyDesigner ○ ○

SiroSpun ○ ○

CoreSpun ○ ○

Combinação SiroSpun e CoreSpun ○ ○

Parada de mecha ○ ○

ISM (monitoramento de fuso individual) ○ ○

Automação

CoWeMat (dispositivo de troca) ● ●

Versão conectada (interface para a bobinadeira de bobinas cruzadas) ● ●

Versão stand-alone com CoWeFeed (alimentação auto-orientada de tubos) ○ ○

● Equipamento básico ○ Opcional

Dados técnicos

ZR 451

Campo de aplicação
Fibras cortadas
até 200 mm

Qualidades de matéria-
prima
Todas as lãs, pêlos preciosos 
de animais, seda, rami, fibras 
químicas e suas misturas

Gama de títulos
Nm 6-120 
Ne fio penteado 5.3-106

Faixa de rotações (T/m)
100-3 500

ZI 451

Campo de aplicação
Fibras cortadas
até 200 mm

Qualidades de matéria-
prima
Todas as lãs, pêlos preciosos 
de animais, seda, rami, fibras 
químicas e suas misturas

Gama de títulos
Nm 28 e mais fino 
Ne fio penteado 25 e mais fino

Faixa de rotações (T/m)
100-3 500

Faixa de estiragem
8-80 vezes

Divisão do fuso (T)
75 mm, 82.5 mm

Comprimento do tubete
220-260 mm

Diâmetro do anel
42-60 mm

Número de fusos
240-1 248 (T = 75 mm)
180-1 152  (T= 82.5 mm)

Faixa de estiragem
8-80 vezes

Divisão do fuso (T)
75 mm, 82.5 mm

Comprimento do tubete
220-260 mm

Diâmetro do anel
42-58 mm

Número de fusos
240-912 (T= 75 mm)
180-900 (T= 82.5 mm)

Sobre este prospecto 
A pesquisa e o desenvolvimento não param. Isto significa que uma ou outra informação referente aos produtos da Saurer 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



secos.saurer.com
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Secos

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.

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

O nosso sistema de gestão da 
qualidade satisfaz os requisitos  
da Norma EN ISO 9001.


