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Focussed on your success

Na Truetzschler entendemos a verdadeira orientação para o cliente dessa 

forma: Nós aplicamos nosso know-how, nossa parceria de décadas e 

nossas tecnologias inteligentes para que você, nosso cliente, atinja seus 

objetivos pessoais. Estes objetivos podem ser uma melhor qualidade, 

rentabilidade ou uma efi ciência excepcional.

De qualquer modo, nosso objetivo é fazer todo o possível para lhe 

proporcionar uma maior competitividade em seu mercado, fortalecendo 

a mesma de forma duradoura.
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You

Felizmente, nossa prioridade não são investidores felizes. A Truetzschler 

é uma empresa familiar, em que as pessoas com as quais  colaboramos, 

por vezes ao longo de várias gerações familiares, estão no centro da 

nossa atenção. Prestamos bastante atenção ao que os clientes nos 

dizem e sabemos quais os objetivos individuais que seguem com o seu 

processamento de fi bras naturais e sintéticas. 

Outros se focam em resultados trimestrais. 
Nós nos focamos em seu sucesso.

Para nós, empresa familiar signifi ca criar o 

futuro em conjunto, ou seja, junto com você. 

E é nisso que nos  focamos, para que você 

tenha um sucesso duradouro.

3000 13
Cardas 

vendidas
Colaboradores

60.000
Unidades 

fabris a nível 
mundial

true family
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Por termos escolhido o rumo certo, seu negócio irá 
sempre de vento em popa.

true innovation

Para muitos, a vantagem tecnológica é o desenvolvimento contínuo 

de uma solução existente ou de uma construção revolucionária. Para a 

Truetzschler, o avanço tecnológico  é a reinvindicação de criar novas 

vantagens competitivas para os clientes. Isso sempre gera sucessos 

para nós, sendo os primeiros a ultrapassar os limites tecnológicos. 

As soluções daí resultantes ajudam você a produzir seus fi os de quali-

dade e produtos de não-tecidos de forma mais económica e com maior 

qualidade, e só isso conta. 

No início do século 19, foram iniciadas 
as primeiras grandes produções em série.
As máquinas têxteis foram as primeiras 
máquinas industriais.

1.0INDÚSTRIA Com a introdução da eletricidade como força 
motriz no fi m do século 19, o trabalho à peça 
e em linhas de montagem surgem em produ-
ções modernas. A Truetzschler faz parte dos 
primeiros fabricantes de máquinas têxteis a 
usar acionamentos elétricos.

2.0INDÚSTRIA



PREPARAÇÃO INTELIGENTE 
NA FIAÇÃO 

Os produtos da Truetzschler são cada 

vez mais inteligentes: A nossa nova carda 

TC  19i monitora e otimiza a fenda da car-

da de forma completamente autônoma, 

garantindo assim uma qualidade de fi o 

uniforme, com a maior qualidade. Também 

a integração inteligente em redes de má-

quinas, componentes e soluções digitais 

melhoram a qualidade, produtividade e 

aproveitamento das matérias primas.

As tecnologias são cada vez mais digitalizadas. 
Mediante um único sistema de sensores, 
a Truetzschler mede mais parâmetros de 
produção do que qualquer outro concorrente. 
Esses dados formam a base para soluções 
digitais como, por ex., My Mill, My Production 
e My Wires.

A partir dos anos setenta do último século, 
os computadores começaram a executar 
cada vez mais tarefas. A primeira carda 
do setor controlada por computador é da 
Truetzschler. Em 1991, a Truetzschler é o 
primeiro fabricante de máquinas têxteis a 
utilizar tecnologias de rede. 

3.0INDÚSTRIA

4.0INDÚSTRIA
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The true way to your yarn quality

Como se apresenta o verdadeiro caminho para a qualidade individual do

fio? Para nós, este começa quando nós nos colocamos na perspectiva 

do cliente: abordamos intensivamente a sua situação, seus desafios e as 

tendências em seus mercados.

 

Adequado a isso, executamos soluções com as quais você pode, na sua

produção, alcançar a ótima qualidade do fio, aproveitar idealmente os

recursos e lucrar com as vantagens de uma auto otimização inteligente.

SELF 
OPTIMIZATION

ECONOMIC 
EFFICIENCY

OPTIMAL 
YARN QUALITY
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Nos pontos decisivos para a qualidade 
de fi o, somos decididamente melhores. 



Nós, na Truetzschler temos um lema simples: Quando fazemos algo,

o efetuamos da forma correta. Assim, nosso domínio sempre foi, e

continuará sendo, a preparação da fi ação. Pois aqui, e somente aqui, 

é criada a qualidade de fi o que não pode ser otimizada nos processos

seguintes. Este foco já resultou em desenvolvimentos pioneiros, que

asseguram a você uma vantagem no seu mercado.

ESPECIALIZAÇÃO 
PREPARAÇÃO NA FIAÇÃO

A especialização exclusiva na preparação da

fi ação signifi ca para nós: Pensar a partir do

produto fi nal, ou seja, a partir da qualidade

do fi o. 

Nós apoiamos você em todos os seus 

processos de preparação, seja para fi os 

contínuos de anel penteados ou cardados, 

fi os à rotor, fi os de jato de ar, para o proces-

samento de fi bras recicladas ou para a pro-

dução de produtos de higiene.
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0,4 %
Com uma utilização de algodão de 20.000 t/a, 

o WASTECONTROL economiza na linha de 

abertura aprox. 320 fardos de algodão/ano, por 

meio do aproveitamento aumentado de fibras 

boas em, por ex., 0,4%.



Mais aproveitamento dos recursos, 
mais possibilidades, mais sucesso – 
é tão simples quanto isso.

Enfim, assim tão simples também não o é: Para aproveitar o máximo de 

fibras boas das matérias-primas, é necessário nosso know-how tecnoló-

gico único.

Isso é provado de forma impressionante no sistema WASTECONTROL

na linha de abertura e na carda. Um sensor ótico monitora os resíduos e

regula o sistema de ajuste da faca, de forma a excluir o mínimo possível

de fibras boas.

Mas também podem ser aproveitados os recursos de forma eficiente 

através dos nossos inteligentes conceitos de máquina para elevados 

efeitos de eficiência individuais, por ex., mediante o conceito de passa-

dor TWIN BUT INDEPENDENT, ou o mais rápido sistema de troca de 

rolo. Por último, a condução do ar de fluxo otimizado ou a utilização de 

acionamentos especialmente econômicos resultam no aproveitamento 

responsável dos recursos do cliente.

RESULTADO |  Estabelecemos a melhor base possível para a qualidade 

do fio definida individualmente do cliente, com um apro-

veitamento de recursos ideal.
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O know-how da Truetzschler:

 Os melhores ajustes em todos as momentos.



T-CON 3 e T-GO
Os sensores T-CON 3 da Truetzschler transmitem dados para a auto-

otimização contínua da fenda de calibragem da carda, por meio do T-GO.

PIECING OPTIMIZER
Por que executar testes de laboratório, quando se pode usar a 

 auto-otimização para o ponto de emenda – somente na penteadeira  

da Truetzschler.

AUTO DRAFT
Obter a estiragem prévia perfeita no passador autorregulador com  

auto-ajuste.

Para a ótima preparação na fiação se  
precisa de pessoal muito qualificado, ou 
de inteligentes conceitos de máquina.

Muitas fiações tem um problema: está disponível um número insuficiente de 

profissionais especializados. Nossa solução inteligente para a falta de pessoal é a 

auto-otimização adaptativa: O sistema de sensores Truetzschler de alta precisão 

mede continuamente os parâmetros de produção decisivos. E nossas máquinas 

se auto ajustam de forma ideal.

Resultado: Sem reajustes manuais, você pode obter uma alta qualidade constante 

da fita, em todas as máquinas. Um exemplo por excelência é a nossa carda inteli-

gente TC19i. Com o Gap Optimizer T-GO, a carda assegura a fenda de cardagem 

ideal de forma permanentemente.
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Quando se trata de unidades de computador para nossas máquinas, 

fazemos algo muito fora do comum: Os desenvolvemos e produzimos 

nós mesmos, em vez de as comprar a terceiros. O mesmo se aplica 

aos aparelhos de medição, telas-táteis, conversores de frequência, 

servo-acionamentos, sistemas eletrônicos de acionamento, senso-

res e câmeras.

Fazemos isso por boas razões: Somente os componentes desenvol-

vidos por nossos engenheiros foram aperfeiçoados para a aplicação 

no ambiente de fi ação. Eles oferecem uma performance de ponta, 

sem funções adicionais desnecessárias de complicadas que são 

sucetíveis a falhas. 

Isso, em conjunto com a abrangente disponibilidade de peças de 

reposição, torna os sistemas eletrônicos da Truetzschler um padrão 

em termos de confi abilidade.

P R O D U Ç ÃO  E L E T R Ô N I C A 

  A grande diferença nos mais 
pequenos componentes

Monitoramento da energia
Com My Mill, detecta-se 

o aumento do consumo de 

energia. 

T-GO
Resultados de cardagem 

únicos devido às funções de 

auto otimização.

Sistemas eletrônicos de 
acionamento
A mais moderna técnica de 

acionamento para o mais 

reduzido consumo de energia.



WASTECONTROL
Os sensores da Truetzschler 

estabelecem uma relação ideal 

entre o volume de resíduos e a 

qualidade.

Sistemas eletrônicos “Made by Truetzschler”: 

desde o desenho das placas até aos algoritmos 

de controle, passando pelo equipamento e a 

construção dos aparelhos.

Separação de partículas 
estranhas
As câmeras CCD da 

Truetzschler detectam 

partículas que mais ninguém vê.

Multi-Touch com técnica RFID
A Truetzschler defi ne novos 

padrões para vários níveis de 

operação com o User Focused 

Design.
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A luz tem um papel especial na nossa percepção. Sejam pisca-

piscas no carro, luzes de indicação no celular ou, mais romântico, 

um pôr do sol: Em todos os casos sabemos logo de que se trata. 

Transferimos este princípio para nossa técnica de máquina sob 

forma do T-LED: O T-LED indica muito mais do que um mero “OK”, 

“Aviso” ou “Falha”: O número de LEDs acesos dentro da faixa 

luminosa T-LED torna visíveis, em um olhar, os volumes de 

enchimento ou os valores porcentuais do momento.

Nesse contexto, as mensagens de aviso são sempre exibidas com 

prioridade.

V I S UA L I Z AÇ ÃO  R E M OTA  T - L E D 

 Informação à velocidade 
 da luz



Exibição do modo de repouso
Se não houver qualquer 

requisição de material por 

parte da linha de abertura, uma 

luz corrente verde sinaliza a 

prontidão operacional do BO-P.

Desvio do título da fi ta A%
Se for focada a exibição dos 

desvios do título da fi ta A%, 

o T-LED também pode exibir 

este aspeto em um relance.

Pressão de silo inferior
Este modo exibe na TC 19 i o 

desvio porcentual da pressão 

teórica do DFK. 

Ruptura da fi ta na gaiola 
com exibição da posição
Em caso de uma ruptura da 

fi ta, o T-LED dos passadores 

comuta automaticamente 

e indica a posição da ruptura 

da fi ta na gaiola.
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J U M B O  C A N S

 Mais produtividade devido 
 ao verdadeiro tamanho

O nome já o indica: No caso de nossos JUMBO CANS se trata de 

um desenvolvimento com grandeza. Os JUMBO CANS podem con-

ter 43 % mais fi ta que os vasos convencionais de 1000 mm. Assim, 

se tornam a chave para maiores efi ciências nas cardas e nas etapas 

de processo seguintes de pré-passadores, reunideiras, penteadeiras 

e passadores autorregulados.

Os JUMBO CANS são ideais para o sistema de depósito da fi ta suave 

T-MOVE 2, que permite até 51 % mais de conteúdo no vaso.

A diminuição de muitos milhares de inserções de fi tas por ano e a 

subsequente eliminação de milhares de potenciais pontos de defeitos, 

aumenta automaticamente a qualidade de fi o. Formidável, não é?  



Mesmo completamente 

carregado, com até 83 kg de 

fi ta da carda, os JUMBO CANS 

podem ser transportados 

muito facilmente em pisos de 

galpão lisos.

Os tempos de duração mais

longos em 43 % dos JUMBO

CANS na gaiola resultam em

uma redução dos períodos de

parada de passadores autorre-

gulados ou em  reunideiras.

Com o novo T-MOVE 2 a quan-

tidade de enchimento aumenta 

em mais 5 %.
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Com a tecnologia Truetzschler, você consolida ainda mais suas 

vantagens, nos tempos da digitalização. Nossas soluções digitais 

permitem a você uma rápida geração de lucros com poucos custos, 

a concentração de recursos, a otimização de processos e a econo-

mia de custos. Ao mesmo tempo, são de comando tão fácil como 

um aplicativo e funcionam também se não estiver usando somente 

tecnologia da Truetzschler.

S O LU Ç Õ E S  D I G I TA I S 

  Informado sempre e em
 qualquer local

Nossas ofertas digitais estão baseadas na nuvem 

e são, consequentemente, extremamente segu-

ras. Nós confi amos somente nos mais elevados 

padrões de segurança, visto que a segurança de 

dados é para nós tão importante como para você.

M y  M i l l
A plataforma all-in-one: Sejam informações 

da sua produção, da qualidade, manutenção 

ou simplesmente uma visão geral, com My Mill, 

as suas possibilidades são quase ilimitadas.



M y  P r o d u c t i o n
Saber o que está acontecendo em casa: A ex-

pansão para My Mill é o companheiro ideal para 

gestores que viajam muito. Esteja sempre informa-

do, esteja onde estiver, podendo intervir, caso seja 

necessário.

M y  W i r e s
Seu gerenciamento digital de guarnições: Digitalize 

suas guarnições e o respectivo estado em poucos 

minutos! Receba automaticamente informações 

sobre novos pedidos e manutenções iminentes.
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A posição de líder de inovação na linha de abertura da 
 Truetzschler está bem fundamentada: Nós usamos tecnologias
patenteadas para aproveitar ao máximo as fi bras boas a 
partir da matéria-prima. Não há melhor ponto de partida 
no caminho, para você obter a qualidade do fi o.
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Acesso a uma maior 
produtividade
O abridor de fardos tipo portal BO-P oferece uma 
largura de trabalho maior, com menor necessidade 
de espaço e melhor mistura. 

As larguras de trabalho de 2900 mm 

ou 3500 mm permitem a colocação 

completamente fl exível dos fardos, 

ao longo de um comprimento de 

até 63 m. Na cabeça de trabalho 

do BO-P trabalham dois cilindros 

abridores, equipados com 25 % mais 

de dentes, com uma distribuição 

inovadora. Assim são processados

simultaneamente e de forma suave 

fl ocos de muitos fardos, a condição 

prévia para uma mistura homogê-

nea. Ao mesmo tempo, o conceito 

de portal economiza área de ins-

talação: No caso, com  um campo 

de fardos livremente acessível, o 

BO-P pode ser colocado também 

junto a uma parede.

2,5 a 3,0 t de material por hora

Até mais 50 %* de largura de trabalho

Menor necessidade de espaço em 30 a 45 %

Melhor mistura em 25 a 40 %

Operação de uma série de fardos 

até 48h sem operador

* em comparação com o BO-A

O CONCEITO DE  
PORTAL DA 
 TRUETZSCHLER:
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Puro lucro
O WASTECONTROL BR-WCT economiza por 
meio da limpeza inteligente de centenas de fardos 
de algodão por ano. 

Os sensores óticos do nosso sensor de resíduos WASTECONTROL

verifi cam a composição dos resíduos nos pontos de aspiração e de-

tectam perdas de fi bras desnecessárias. A tecnologia única de facas 

ajustáveis de forma motorizada e de aleta otimiza a quantidade de 

resíduos.

O resultado é uma limpeza perfeita, que defi ne signifi cativamente 

a rentabilidade de toda a instalação: Só meio por cento a menos

resíduos economiza muito na compra de matéria-prima.

O WASTECONTROL reduz 

os resíduos e baixa signi-

fi cativamente os custos de 

matéria-prima.

ESPECIALMENTE 
PEQUENO 
E INTELIGENTE: 
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Te peguei!
Com as tecnologias de detecção em diversas combinações, 
o T-SCAN consegue separar mais partículas estranhas. 

A tarefa mais difícil na eliminação de partículas estranhas reside na detecção de 

partículas fi nas, brancas e em fi lamentos. Várias funções de auto otimização 

com tecnologia Embedded Image Processing apoiam e otimizam o processo de 

forma permanente. Com seus cinco módulos, o T-SCAN TS-T5 é a referencia 

entre os separadores.

O módulo F detecta partículas coloridas 

O módulo G detecta partículas brilhantes 

O módulo P detecta partículas transparentes 

e semitransparentes 

O módulo UV detecta partículas fl uorescentes 

A iluminação LED detecta partículas fi nas em fi lamentos

5 MÓDULOS, UM OBJETIVO: 
100 % DE SEPARAÇÃO DE 

PARTÍCULAS ESTRANHAS
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Mistura com 
 precisão em gramas
Mediante a pesagem precisa das porcentagens de 
 mistura, o T-BLEND assegura a melhor reprodutibilidade. 

A pesagem direta é superior a 

processos indiretos que recorrem 

ao volume, uma vez que esses 

são sensíveis ao desvio gradual 

do valor teórico. Com menos ajus-

tes prévios na partida do lote, o 

T-BLEND defi ne automaticamente 

e com auto otimização os respecti-

vos parâmetros de ajuste. 

As balanças de precisão determi-

nam exatamente a porcentagem 

de mistura de cada tipo de fi bra. 

Devido ao conceito modular do 

T-BLEND, esta e outras vantagens 

podem ser realizadas para as mais 

diversas aplicações.

Auto-otimização do peso 

Medição de precisão da massa

Tara automática - calibragem simples

Rendimentos elevados até 2000 kg/h

Até 6 componentes na mistura

Porcentagens de mistura mínimas até 1 %

SÓ O T-BLEND OFERECE ISSO
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A sempre renovada defi nição de padrões na cardagem é uma 
característica da Truetzschler. E a nossa mais recente inovação 
não é excepção: A TC 19i – a primeira carda inteligente – abre 
novas perspectivas de produtividade e qualidade, com o seu 
Gap Optimizer T-GO.

35Carda | 





3/1000�

Insuperavelmente 
inteligente
Com o Gap Optimizer T-GO, a nova carda 
inteligente TC 19i assegura qualidade ideal 
a qualquer momento.

Uma regra básica para cardar algo-

dão é: Quanto menor a fenda

de cardagem, maior será a quali-

dade. Manter a distância entre a 

guarnição do tambor e a guarnição 

do fl at continuamente em um nível 

ideal – e isso com uma segurança 

a 100 % – era, até agora, um sonho 

inalcançável. 

Agora, nossa nova geração de car-

das TC 19i torna o sonho realidade: 

A carda possibilita uma fenda de 

cardagem mínima constante de 

3/1000“, mesmo em situações de 

produção alternada. Tenha um ganho 

quântico, exatamente no ponto que 

é decisivo para a qualidade. 

Uma fenda de cardagem sempre ideal, 

independente de 

 – condições de temperatura e umidade

 – características do material 

 – quantidade de produção

Desenvolvida pelos melhores tecnólogos 

de cardas a nível mundial

VANTAGENS DA TC 19i 
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Saber o que está 
acontecendo
O T-CON 3 registra dados válidos para a 
auto otimização inteligente da carda TC 19i.

Informações confi áveis e abrangentes são a base para decisões certas. 

Isso se aplica também à nossa nova carda TC 19i: Ela aproveita os

dados recolhidos pelo T-CON 3 para o ajuste sempre ideal da fenda de

cardagem. Assim, o T-CON 3 faz o próximo passo: Enquanto antigamente 

os dados recolhidos eram comunicados a um técnico, a título de reco-

mendação, agora, os mesmos entram diretamente na auto otimização 

da carda, por meio do T-GO. Mas o T-CON 3 não signifi ca somente uma 

produção mais efi ciente, mas também uma produção segura: No caso 

de uma danifi cação iminente, a parada da máquina é iniciada de forma 

completamente automática.



P L A T Z H A L T E RP L A T Z H A L T E R
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De efi ciência atraente
O MAGNOTOP 3 torna a troca das guarnições de 
fl ats ainda mais rápida e econômica. 

A troca regular das guarnições 

de fl ats é a chave para uma qua-

lidade reprodutível. Perante este 

fato, a Truetzschler desenvolveu, 

em conjunto com a Truetzschler 

Card Clothing, o novo sistema 

 MAGNOTOP  3. 

No MAGNOTOP 3, imãs de neo-

dímio extrafortes nas barras de fl at, 

fi xam as fi tas de guarnição a estas. 

As vantagens desta solução: Ime-

diata fi xação perfeita dos trilhos da 

guarnição, com tolerâncias reduzidas, 

eliminação do serviço de ofi cina de 

fl ats, bem como uma vida útil mais 

longa das barras de fl ats*, aumenta-

da em um intervalo de amolagem.

* Equivale a aprox. 80 000 kg de fi ta da carda



Qualidade melhorada do fi o devido à maior precisão

Sem investimentos em uma ofi cina de fl ats

Sem despesas com prestadores de serviços externos

Sem investimentos em conjuntos de reserva de 

barras do fl at

Sem necessidade da primeira amolagem após 

colocação de novas guarnições

MAGNOTOP 3 
VISÃO GERAL DAS VANTAGENS
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Depósito da fita suave  
e troca de vasos mais 
 rápida 

O T-MOVE 2 permite trocas mais rápidas de vasos 
grandes, em espaços reduzidos.

Por vezes, é necessário inverter 

um princípio para o revolucionar. 

No caso do nosso trocador de 

vasos T-MOVE 2, não é o vaso que 

se desloca, mas sim a alimentação 

da fita. Na prática, isso funciona 

assim: A alimentação da fita, junta-

mente com o prato de depósito da 

fita (moving head), se movimentam 

linearmente a alta velocidade, do 

vaso cheio para o vaso vazio. 

No caso do novo desenvolvimento

T-MOVE 2, as camadas individuais

são depositadas de forma defasada 

entre si. Assim, se evitam pontos de 

compressão no centro. A compres-

são mais baixa diminui pontos de 

esmagamento da fita. O comporta-

mento posterior no passador, com-

prova as vantagens qualitativas.

Vantagens de eficiência da carda de até 2,4 %

Padrão de depósito de vasos otimizado

Ainda mais 5 % de conteúdo

Melhor distribuição da pressão no vaso

Conserva as fitas de fibras

VANTAGENS T-MOVE 2
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Os passadores são o gargalo da qualidade da preparação na 
fi ação e, subsequentemente, da qualidade de fi o dos clientes. 
As soluções da Truetzschler permitem a você uma reprodutibili-
dade ideal da sua qualidade de fi o, por meio de técnica confi á-
vel, conceitos inteligentes e regulagem perfeita.

45Passador | 



Espaço reduzido,
potencial máximo
O passador autorregulador TD 10 reúne destaques técnicos
em uma construção tão compacta como nunca.



Devido ao seu design inteligente, o TD 10 necessita, em média, de 

20% menos espaço do que os modelos comparáveis da concorrência. 

Esta características compacta única permite o aproveitamento mais 

efi ciente das áreas de produção, bem como a econimia de custos de 

alvenaria e de manutençao. 

Além disso, o TD 10 dispõe do sistema de aspiração com maior efi ciên-

cia energética a nível mundial, a sua gaiola inteligente SMART CREEL 

oferece, em combinação com a visualização remota T-LED, uma segu-

rança de funcionamento e transparência nunca antes alcançada – você 

pode visualizar claramente a qualidade da fi ta de todas as posições.

AUTO DRAFT –
Determinação automática da estira-

gem prévia perfeita

OPTI SET –
Auto otimização para o ponto de 

início de regulagem ideal

Monitoramento dos rolos auto 
ajustável para uma detecção segura

de enrolamentos de fi bra

FUNÇÕES DE AUTO-
OTIMIZAÇÃO DO TD 10

Ponto ideal 
para a estiragem 

prévia

Fo
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a 
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Estiragem prévia
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O conceito TWIN BUT INDEPEN-

DENT, com cabeças da estiragem 

trabalhando de forma independen-

te, mas também a utilização de va-

sos grandes, até ao JUMBO CAN, 

aumentam claramente a efi ciência 

das máquinas – e a produção é o 

que conta nos pré-passadores.

Uma operabilidade efi ciente é uma 

das chaves para elevadas produ-

ções com as máquinas. Assim, o 

novo conceito permite o manuseio 

efi ciente e plena acessibilidade, até 

aos vasos interiores na gaiola – just 

walk through!

...reduz os custos de armazenagem 

e capital bloqueado:

 – Correias

 – Cilindros superiores

 – Peças de desgaste

 – Rodas inversoras

 – Cilindros de entrega

 – Canais de aspiração

UM CONCEITO DE 
PASSADOR PARA TODOS 
OS TIPOS DE PASSADORES

Vantajoso na versão 
individual e dupla
Com o pré-passador TD 9T pode ser realizado qual-
quer número de cabeças da estiragem, mantendo a 
máxima efi ciência.
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Atalho para uma 
maior rentabilidade
Mediante o acoplamento direto a cardas Truetzschler, 
o passador integrado IDF 2 pode eliminar etapas de 
processo inteiras.

Especialmente em tempos de falta de mão de obra nos países produto-

res de têxteis, uma redução das etapas de processo na preparação na 

fiação traduz-se rapidamente em uma grande vantagem econômica.

O passador integrado IDF 2 permite isso graças ao acoplamento direto à 

carda e à utilização de um trem de estiragem 2-sobre-2, para obter uma 

qualidade da fita como a de um passador autorregulado.

Na fiação a  rotor, isso resulta em uma alta  qualidade de fio e renta-

bilidade, enquanto que na fiação à jato de ar é obtida uma significante 

economia de custos operacionais, usando somente um processo de 

estiragem em vez de três.

Na fiação à jato de ar, podem  

ser eliminados dois processos de 

estiragem, com o IDF 2.

ENCURTAMENTO DO 
 PROCESSO COM O  
IDF VORTEX SPINNING
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Lucre mais uma vez com as inovações da Truetzschler na produção 
de fi os de algodão penteados de alta qualidade: Nossos conceitos 
de máquina se baseiam em tecnologias de acionamento inovadoras, 
que tem seu pleno efeito através da utilização de acionamentos 
diretos – com menor manutenção, soluções mais fl exíveis e mais 
precisas do que as soluções tradicionais.
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Cada inovação tem um núcleo. No 

caso da Superlap TSL 12 até são 

dois: a alimentação de tubos de 

rolos pela lateral e a nossa tecnolo-

gia Multi-Drive. Somente através da 

combinação entre a troca de rolos 

inteligente e os acionamentos dire-

tos de controlo individual, livres de 

manutenção, podem ser realizadas

trocas de rolo em 20 segundos. As-

sim, pode atingir uma produtividade 

maior em 15 % com os mesmos 

ajustes. 

Ainda mais rápido
A Superlap TSL 12 acelera a troca de rolo e produz 
uma qualidade do rolo de primeira.

TECNOLOGIA MULTI-DRIVE 

A ruptura do rolo é detectada imediatamente pelos acionamentos

Dureza uniforme do rolo, características de desenrolamento 
 especialmente boas

Tensão variável entre as calandras do rolo

Guia autônoma da nova manta do rolo após a limpeza
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Neste caso, o conceito de aciona-

mento da Truetzschler desiste de 

transmissões em banho de óleo 

dispendiosas e de manutenção in-

tensiva das máquinas tradicionais.

Na TCO 12, os cilindros de separa-

ção são acionados duas vezes, por 

dois servomotores altamente dinâ-

micos. O movimento dos restantes 

órgãos de penteagem é criado por 

duas transmissões acopladas,  livres 

de manutenção. Isso garante a 

mais elevada precisão no movimen-

to dos elementos de penteagem 

em cada cabeça.

Devido ao desacoplamento da se-

quência de movimentos dos cilin-

dros de separação do eixo principal, 

torna-se possível otimizar o ponto 

de emenda de forma completamen-

te automática.

75 % menos de torsão

25 % menos de vibração

54% de redução de oscilações 

Desacoplamento da sequência de movimentos

Função de auto-otimização PIECING OPTIMIZER

VANTAGENS DO 2-TWIN-DRIVE 

Melhor de forma 
 direta
Somente a penteadeira TCO 12 oferece, com o DUAL 
DRIVE e o 2-TWIN-DRIVE, acionamentos diretos de am-
bos os lados e, subsequentemente, vantagens decisivas.
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Preciso
Mediante a sua auto-otimização única, o 
PIECING OPTIMIZER ajusta, de forma perfeita, 
o ponto de  emenda e a curva de separação.

No caso de penteadeiras com téc-

nica de acionamento convencional, 

o ajuste e otimização da emenda é 

uma tarefa muito dispendiosa, que 

requer muitas ensaios, incluindo 

testes de laboratório.

No caso do PIECING OPTIMIZER 

da Truetzschler, pressionar um 

botão é o sufi ciente na função 

Timing. O auto-ajuste seguinte do 

ponto de emenda no ciclo de pen-

teagem é efetuado de forma com-

pletamente automática. 

Para alterar uma curva de sepa-

ração, as máquinas tradicionais 

necessitam de uma engrenagem 

completamente nova. Somente 

no TCO 12, e graças ao desacopla-

mento dos acionamento, existe a 

possibilidade de adaptar a curva 

de separação para a penteagem à 

alta velocidade, através da função 

Curve.

Trützschler 
PIECING OPTIMIZER

Função Timing
ponto de emenda

otimizado

Função Curve
curva de separação 

otimizada
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Escaneie o QR-Code para aceder à 
área de download de todas as outras 
brochuras.

www.truetzschler.com/brochures
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