Taurus X Series
™

com múltiplas ferramentas

O Taurus X Series fornece o
equilíbrio ideal entre custo e
desempenho. O sistema Taurus
corta peças em pele com maior
rapidez e precisão do que qualquer
outra solução de corte
automatizado do mercado.
O Taurus X Series está disponível
em duas configurações. O Taurus
XM é compacto, permitindo um
planeamento flexível em termos de
instalações. À medida que o seu
negócio cresce, basta adicionar
outro sistema de corte. O Taurus
XM permite obter um retorno do
investimento rápido, mesmo com
níveis de volume de produção
reduzidos. O sistema Taurus XD de
duas estações oferece a máxima
capacidade de produção com o
retorno do investimento mais
rápido do mercado.

O Taurus corta sem espaço entre as
peças, reduzindo o desperdício de pele.

Cabeça de corte de 4 ferramentas
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Temos disponível uma linha completa de sistemas
automáticos de corte de pele que permite maximizar
o aproveitamento da pele e aumentar a produtividade.
Reduza os custos de produção.
m Maximiza o aproveitamento da pele utilizando o software de encaixe
automático mais potente da indústria. Identifica vários níveis de defeitos para
um melhor aproveitamento das peles.
m O Taurus corta sem espaço entre as peças, reduzindo o desperdício de pele.
m Maximiza a utilização da pele através de ferramentas electrónicas flexíveis,
em vez de ferramentas manuais.
m Elimina gastos e tempos de espera associados ao fabrico de cortantes para
projectos novos ou em alterações ao modelo.
m Elimina a necessidade de cortadores manuais especializados, de custo elevado.
Maximiza a produtividade.
m O Taurus corta mais peles e de forma mais rápida. Corte entre 13 a
15 peles por hora com o sistema Taurus XD de duas estações, e até
6 peles por hora com o sistema Taurus XM de estação única (utilizando
menos de 2 operadores por sistema).
m O corte automatizado elimina o manuseamento, reduzindo assim a fadiga e
melhorando a segurança do trabalhador.
Consiga qualidade e precisão das peças cortadas.
m O Taurus fornece a melhor qualidade possível através de um sistema de
corte automatizado.
m A tecnologia Taurus permite cortar mais picas em vários formatos sem
sacrificar a velocidade de corte. Permite o corte de formatos personalizados
de picas, incluindo picas internas ou externas, em V ou em U.
m Maximiza a qualidade das peças cortadas com funções de encaixe
automático do CutWorks® que asseguram que as peças principais só são
cortadas nas áreas de maior qualidade da pele.
m Corte pele perfurada ou pele com elasticidade em várias direcções.
Controle o processo de corte de pele.
m Regista digitalmente cada pele utilizada, incluindo dados importantes como a
área da pele, forma da pele e os defeitos.
m Transfere automaticamente as ordens do sistema interno da sua empresa
para a base de dados do CutWorks para programação da produção.
m Utilize os dados de produção disponíveis no Taurus para planear com
precisão as suas encomendas e minimizar stocks.

Taurus X Series

com múltiplas ferramentas

Opções e serviços disponíveis

Especificações técnicas

™
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Planos de assistência técnica e

Características

fornecimento de peças

Altura do tecido

Está disponível formação global para

Velocidade de corte (máxima)

1,27 m/segundo

operadores e técnicos e aplicações avançadas

Aceleração de corte (máxima)

10,16 m/segundo

400 pol./segundo2

Suporta todos os módulos do software

Alturas da mesa

0,82 - 0,85 m

32,5 - 33,5 pol.

CutWorks

Um painel de operador no braço de corte

Camada única
50 pol./segundo
2

Requisitos eléctricos
Motor de vácuo
60 Hz

208 - 230 V, trifásico, 26 - 24 amperes
460 V, trifásico, 12 amperes

50 Hz

190 - 220 V, trifásico, 29 - 26 amperes
380 - 415 V, trifásico, 15 - 13 amperes

O SimulNest é um computador adicional
dedicado ao estudo de encaixe, que pode
melhorar o rendimento em dois por cento
adicionais

Sistema de accionamento

220 V, monofásico, 15 amperes

Ar comprimido

14 litros/min @ 5,5 - 8,3 bar

0,5 SCFM @ 80-120 PSI

Sistema de corte de pele Taurus XD de duas estações
7,40 metros
291,5"

Funções-chave

m

Corte “sem espaço entre peças”

m

Capacidade para cortar pele, tecido, vinil,
espuma e alcatifa

m

Digitalização da pele a cores com resolução
de 0,5 mm

m

Base de dados para registar estatísticas de
produção para cada pele cortada

m

Disponível com soluções de encaixe automático
e manual

m

Determina zonas de defeito para melhorar a
qualidade e eficácia do encaixe

m

Superfície de corte de instalação fácil e boa
durabilidade

m

Servos sem escovas AC

48" - 60"
1,22 - 1,52 metros

Sistema de corte de pele Taurus XM de uma estação
Centro de
controlo

4,44 metros
174,81"

CutWorks: CutWorks v6.0
Processador: processador Dual Core W3503 a
2,40 GHz,4M,L2, 4.8GT/s
Memória: 3 GB
Sistema operativo: Windows® XP

117,93"
3 metros

141,93"
3,61 metros

Requisitos de sistema recomendados

Outros:
Porta USB para chave de segurança de software
Unidade de CD para instalação de software

117,93"
3 metros

Capacidade para importar diversos tipos de
dados, incluindo NC, DXF, AAMA-DXF, IGES

141,93"
3,61 metros

m

48" - 60"
1,22 - 1,52 metros

NOTA: as configurações variam de acordo com as opções
seleccionadas.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso
prévio.
Taurus™ e Pivex™ são marcas comerciais da Gerber Scientific
International, Inc.
CutWorks® é uma marca comercial registada da Gerber
Scientific International, Inc.
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