
EliTe®CompactSet V5
Sistema de fi ação compacta EliTe® da SUESSEN

para a fi ação de fi bras curtas
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O sistema de fi ação compacta EliTe®CompactSet satisfaz as mais altas exigências que as fi ações de primeira 

qualidade colocam a um sistema de compactação: 

• Manuseio simples

• Universalidade na aplicação

• Pode ser utilizado praticamente em todos os tipos 

de fi latórios

• Muitas variantes de aplicação opcionais

• Qualidade adequada e duradoura do fi o

• Variação mínima de todos os valores do fi o

• Dispersão mínima entre cada uma das posições de 

fi ar

• Sem restrições no que diz respeito à utilização de 

matérias-primas e ao título do fi o

El sistema de hilado compacta-

do para toda aplicación
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Marcos na fi ação compacta 

EliTe®da SUESSEN

A SUESSEN é pioneira na tecnologia de fi ação compacta, lider 

tecnológico mundial e o fornecedor de maior sucesso de sistemas 

compactos no mercado.

O cliente pode escolher livremente na modernização EliTe® o 

fi latório básico que prefere. Os técnicos da SUESSEN montam a 

modernização EliTe® nessa máquina. 

Graças à competência tecnológica e à perspicácia de muitos em-

presários, o sistema de fi ação foi recebido com entusiasmo. 

Graças a um desenvolvimento e melhoramento contínuos, a 

liderança de mercado foi ampliada de tal forma que já estão sendo 

usados mais de 5.500.000 fusos EliTe® (dados de Julho de 2012).

Os fi os EliTe® apresentam vantagens revolucionárias em todos os 

parâmetros do fi o e já defi niram novos padrões de qualidade. Além 

disso, comprovaram sua boa relação custo-efi cácia na fi ação e nos 

níveis seguintes do processo. O resultado fi nal é um melhoramento 

incomparável da qualidade, não apenas no fi o, mas também espe-

cialmente no produto têxtil fi nal.

Este desenvolvimento prossegue com o EliTwist® da SUESSEN que 

combina de forma perfeita os princípios básicos da fi ação compac-

ta e da “fi ação Siro”. O fi o EliTwist® fi ado é, em muitos aspectos, até 

superior a um fi o retorcido da retorcedeira de dupla torção.

Já cada sétimo fuso compacto fornecido por nós está equipado 

com a tecnologia EliTwist®. As aplicações vão desde lençóis até 

camisas e camisetas e muitos outros produtos.

O que é a fi ação compacta?

A fi nalidade de um verdadeiro processo de fi ação compacta é 

dispor as fi bras antes da aplicação da torção de forma totalmente 

paralela e bem próximas umas das outras. Isto é decisivo para um 

fi o compacto perfeito. 

Como subproduto desta disposição é eliminado o triângulo de fi ar. 

É a partir desta disposição paralela e estreita das fi bras imediata-

mente antes da aplicação da torção que resultam as vantagens ca-

racterísticas do fi o compacto (ver página 10 Benefícios do cliente).
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As características marcantes do 

EliTe®CompactSet

Processo da compactação

• O processo ocorre na zona de compactação que se localiza a 

jusante da zona de estiragem principal do trem de estiragem. O 

aglomerado de fi bras estirado é compactado antes da inserção 

da torção, ou seja, com as fi bras dispostas de forma estreita e 

paralela. No EliTe®CompactSet isto é conseguido através de 

uma corrente de ar produzida por meio de vácuo e uma ranhura 

de sucção disposta de forma oblíqua.

• O trabalho de estiragem normal é realizado por um trem de 

estiragem convencional.

• Ao sair da linha de pinçamento da zona de estiragem principal, 

o aglomerado de fi bras aberto é guiado com a ajuda de uma 

tela rotativa através de uma ranhura de sucção oblíqua.

• Na borda oblíqua da ranhura de sucção ocorre a chamada 

compactação do aglomerado de fi bras.

• O tensionamento entre o cilindro superior na saida e o cilindro 

EliTe® funciona como apoio adicional da compactação.

• Ao sair da zona de compactação, as fi bras estão perfeitamente 

paralelas entre si e bem juntas umas das outras.

• A inserção da torção no aglomerado de fi bras redondo é 

realizada sem triângulo de fi ar. Através da integração perfeita, 

todas as fi bras contribuem para a resistência do fi o, quase não 

existem fi bras salientes com mais de 3 mm e não se perdem 

fi bras no triângulo de fi ar.

• Não existem fi bras comprimidas ou viradas, como acontece por 

exemplo na passagem por um condensador.

EliTe®CompactSet – o sistema compacto mais fl exível, mais 

bem sucedido e mais versátil do mercado:

EliTe®CompactSet V5 é um nível de ampliação do bem sucedido 

EliTe®CompactSet. Todas as inovações podem ser montadas pos-

teriormente nas versões anteriores individualmente ou na totalidade.

A base é o EliTe®CompactSet para a fabricação de fi os EliTe® de fi o 

simples. Ele é composto por quatro módulos adaptados entre si:

• EliTop encapsulado com cilindro superior de saída e cilindro 

EliTe®

• Tubo de aspiração EliTube com tela rotativa, inserto de desliza-

mento e vareta de desvio

• Produção de vácuo EliVAC com mangueiras e uniões de man-

gueira

• Ampliação da caixa de engrenagem do fi latório básico adapta-

da ao tipo e comprimento de fi latório

A montagem dos componentes tecnológicos EliTe® é realizada por 

técnicos experientes da SUESSEN.

• Aplicável em fi latórios novos de OEM ou como modifi cação 

para todos os tipos de fi latórios de fabricantes conhecidos

• Para todos os tipos de fi bras e misturas

• Para a fabricação de fi os simples, fi os retorcidos e fi os core

• Componentes de fi ação e componentes otimizados e de 

aplicação universal

• Como modifi cação para os mais diferentes tipos de braços 

de fabricantes conhecidos

• Variantes de equipamento opcionais para o controle do 

vácuo e comando
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As características marcantes do 

EliTe®CompactSet

Aplicabilidade do sistema

O EliTe®CompactSet pode ser montado posteriormente em quase 

todos os fi latórios existentes de fabricantes conhecidos. 

Para aumentar a segurança de funcionamento de uma modifi cação, 

é instalada uma ampliação da caixa de engrenagem adaptada aos 

respectivos tipos e comprimentos de fi latórios.

Para o EliTe®CompactSet-S é utilizado o braço de pressão 

SUESSEN HP-GX 3010.

Mas também podem ser utilizados os braços já instalados de fabri-

cantes conhecidos. O departamento de vendas da SUESSEN terá 

muito prazer em aconselhá-lo.

Em fi latórios com sistema de aspiração de grupo pode, em alterna-

tiva, ser efetuada a modifi cação para o sistema de aspiração com 

tubos individuais.

Limites de fi ação

Não existem restrições no que diz respeito a títulos de fi o que po-

dem ser fi ados. Através da integração melhorada das fi bras simples 

no aglomerado de fi bras (aproveitamento da substância fi brosa), é 

possível fi ar com menos fi bras na seção transversal na área limite 

de fi ação, ou seja, com a mesma qualidade de fi bras é possível fi ar 

um fi o mais fi no.

Bene�cios do

EliTe CompactSet
®
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Tecnologias EliTe® opcionais 

EliTwist® e EliCoreTwist®

EliTwist®  e EliCoreTwist®

Com a variante EliTwist® é possível produzir em uma única etapa 

de trabalho fi os retorcidos de anel diretamente no fi latório. As 

duas variantes EliTe® e EliTwist® podem ser ampliadas com o novo 

dispositivo para fi os core da SUESSEN COREfl ex para a produção 

de fi os EliCore® ou fi os EliCoreTwist®. Os fi os/fi os retorcidos se 

caracterizam especialmente por uma pilosidade extremamente 

reduzida, um excelente aproveitamento da substância fi brosa, uma 

alta regularidade do fi o, uma capacidade de trabalho máxima e uma 

alta rentabilidade.

EliTe®CompactSet V5 é o desenvolvimento consistente do 

sistema de compactação mais bem sucedido e mais versá-

til do mercado. Os novos produtos e produtos melhorados 

têm como fi nalidade a universalidade de aplicação dos 

componentes e módulos, uma qualidade melhorada do fi o, 

vida útil mais prolongada, menor manutenção e uma segu-

rança de funcionamento máxima na aplicação industrial.

“Nobody beats the fl exibility and reliability of 

EliTe®CompactSet!!”

tela rotativa

compactado

linha de pinçamento

O processo EliTwist® é, em todo mundo, o processo mais econô-

mico para produzir fi os retorcidos compactos. Os parâmetros 

tecnológicos do fi o aqui atingidos são insuperáveis. Todos os 

fusos EliTe® fornecidos até agora podem ser modifi cados com 

este sistema. Todos os fi latórios que podem ser equipados com o 

EliTe®CompactSet, também podem ser equipados com o EliTwist®.
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Componentes tecnológicos 

EliTe®

No EliTe®CompactSet são utilizados acessórios de fi ação e compo-

nentes revisados:

O EliTop encapsulado está ainda mais efi ciente com os novos 

pinos para a guia das rodas intermédias.

A tela rotativa 5star®Q garante uma vida longa e intervalos de ma-

nutenção grandes, assim como desvios reduzidos nos parâmetros 

do fi o entre cada uma das posições de fi ar. 

O EliTube 5star®Tube está equipado com um inserto de desliza-

mento maior que pode ser encaixado. Isto aumenta a segurança da 

regulagem e a vída útil.

Diferentes formatos de fenda otimizam a qualidade do fi o nas áreas 

de título grossas e fi nas. Fenda V pode ser usada no EliTwist®.

O acabamento especial da superfície reduz ainda mais a fricção en-

tre o tubo e a tela rotativa e prolonga a vida útil das telas rotativas.

O 5star®Tube pode ser montado posteriormente em todas as 

versões do EliTe®CompactSet. Ele deve funcionar somente com 

telas 5star®Q.
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O braço de pressão HP-GX 3010 está agora equipado com a nova 

gaiola ativa ‘’Active Cradle’’. Esta assegura através de aberturas 

estreitas um excelente controle das fi bras e melhora a regularidade 

do fi o e os defeitos do fi o IPI.

Componentes tecnológicos 

EliTe®

EliVAC – Produção de vácuo 

com canal central

(CDS = Central Duct System)

A alimentação de vácuo se realiza com um ou dois canais centrais, 

em geral alocada na área da gaiola. Respectivamente, um EliTube à 

direita e à esquerda da máquina são conectados com mangueiras 

fl exíveis, tubos e uma peça de distribuição no canal. O canal ou 

os canais são conectados a um ventilador central com unidade de 

fi ltro. 

A constância do vácuo em todos os pontos de fi ação é realizada 

com diferentes tampas. A rotação do ventilador e, portanto, o vá-

cuo aplicado pode ser confi gurado com um conversor de frequên-

cia. A economia de custos ocorre com a redução das despesas de 

manutenção e do consumo de energia, assim como a montagem 

mais rápida. 
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1/min

O sistema de fi ação compacta EliTe® aumenta, tal como pratica-

mente todos os sistemas de compactação, o torque no cilindro 

inferior de saída.

Por esse motivo, a SUESSEN reforça conseqüentemente todo 

grupo de acionamento até os cilindros inferiores de saída. 

A concepção desto reforço da caixa de engrenagem depende 

obviamente do tipo e do comprimento do fi latório.

A vida útil das caixas de engrenagem é assim aumentada conside-

ravelmente, em comparação com o fi latório antes da remodelação.

Reforço da caixa 

de engrenagem

TCS (Torque Controlled Syn-

chronous Drive System = 

Acionamento síncrono com 

regulação do torque)

Em fi latórios de anéis modernos com acionamentos do trem de 

estiragem de motor individual são utilizados motores mais potentes 

se for necessário.
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Suas vantagens no fi o

• Tenacidade até 25% maior 

• Até 85% menos pilosidade em fi bras > 3 mm conforme Zweigle 

(S3), 30% menos conforme Uster (H) 

• Alongamento aumentado em 15% (CO) a 20% (WO)

• Capacidade de trabalho aumentada em até 50% 

• Irregularidade do fi o freqüentemente melhorada

• Freqüente redução signifi cativa de imperfeições IPI

Suas vantagens na fi ação

• Excelente aproveitamento da substância fi brosa

• Estabilidade de fi ação signifi cativamente melhorada

• Redução da torção do fi o possivel em até 10% com o corres-

pondente aumento da produção

• Taxa de ruptura do fi o reduzida em até 60%

• Menos fi bras ou matéria-prima mais vantajosa

• Redução da perda de fi bras até 0,01%

• Redução signifi cativa do cotão

Vantagens duradouras nos processos do processamento 

posterior

Bobinagem

• Maior efi ciência, menos sujeira

• São possíveis velocidades de bobinagem maiores

• Devido a menos rupturas do fi o durante a fi ação, há também 

menos splicer

Retorcedura

• O fi o simples EliTe® substitui freqüentemente o fi o retorcido 

clássico

• Os fi os EliTwist® substituem o fi o retorcido clássico 

• Os fi os retorcidos a partir de fi os simples compactos necessi-

tam até 20% menos torção de retorcedura 

Preparação da tecelagem

• Menos cotão e menos rupturas do fi o na urdideira aumentam a 

efi ciência

• Menos 30 – 50% de aplicação de goma 

Benefícios do cliente

Tecelagem

• Efi ciência do fi latório de tecer aumenta, aumento da produção 

até 15% (exemplo: Ne 30 em máquinas de tecer de tubeira 

injetora de ar: Inserção de trama com fi o de anel convencional 

500-600 m/min, com fi o EliTe® 700-800 m/min)

• 30% menos rupturas do fi o na inserção da trama

• Menos entrelaçamentos das fi bras no urdume

• Menos sujeira na máquina/acumulação de cotão

Malharia

• Efi ciência da máquina aumenta, aumento da produção

• Menos sujeira, menor necessidade de limpeza, menos paradas 

da máquina

• Menor parafi nagem

• Construções de fi o simples podem substituir construções de fi o 

duplo

• Desgaste mais reduzido das agulhas

Acabamento

• Chamuscagem reduzida ou até eliminada – menor perda de 

peso no fi o fi ado (durante a chamuscagem é “queimado fi o”)

• Melhor absorção do corante, menor consumo de corante

  

Em alternativa são possíveis economias na seleção da matéria-

prima

• Matéria-prima mais vantajosa

• Fio compacto cardado em vez de fi o penteado

• PES normal em vez de “low-pilling fi bres”

• Redução da penteação em fi os penteados

• Utilização de lã mais grossa

Vantagens no produto têxtil fi nal

• Maior resistência no tecido

• Tendência mais reduzida para o pilling

• Brilho melhorado

• Estampagem clara

• Estrutura mais clara das malhas

• Estrutura de tecelagem mais clara e contornos defi nidos

• Melhor toque

• É possível o desenvolvimento de produtos totalmente novos

• Maior estabilidade de forma
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Fio de anel convencional Fio compacto EliTe®

EliTe®CompactSet

O sistema de fi ação compacta

para fi latórios

Filatórios novos Filatórios existentes

EliTe®CompactSet-S

para fi bras curtas

algodão, fi bras sintéticas e misturas

EliTe®CompactSet-L

para fi bras longas

lã, fi bras sintéticas e misturas

Família de braços de pressão HP-GX

Standard: fi o simples EliTe®

Fio compacto simples

Opcional: EliTwist®

Fio retorcido compacto 

diretamente do fi latório

Opcional: EliCoreTwist®

Fio core compacto 

diretamente do fi latório

Nova aplicação opcional:

ACP com PINSpacer NT

Novo produto:

EliVAC-CDS

Outros tipos de braços

de fabricantes conhecidos
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Suessen is built on a solid foundation. In conjunction with the 
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SLP.0100NP 06.12 / © Copyright by Suessen / Subject to modifi cation without prior notice

Rieter G32 con EliTe®CompactSet


