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A Red Dot News traz para você nossas informações trimestrais sobre a Empresa, Tecnologia, 
histórias de sucesso de Clientes e muito mais. Fique atento, leia em sayittoitema@itemagroup.
com e conte nos o que você pensa.

mailto:sayittoitema%40itemagroup.com?subject=
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EDITORIAL

 

2018 é o Ano do Cachorro da Terra no horóscopo chinês e a 
palavra-chave associada a este signo do zodíaco em particular 
é “ação”, que caracteriza bem a Itema. Nesta primeira edição 
do Red Dot News 2018, você lerá algumas das ações que 
continuamos a fazer dentro da Empresa para tornar nossa 
organização mais ágil, mais responsavel e mais flexível para 
satisfazer e superar suas necessidades, antecipando suas 
demandas que podem mudar no futuro.

A partir da seção “Investimento da empresa”, onde você vai 
conhecer nossos teares tomando forma na era 4,0,  os eventos 
previstos para este ano, com nossa tecnologia de jato de ar, 
mergulhos profundos, a Itema está aqui para ser descoberta por 
você. Não apenas isso. Estamos felizes em compartilhar com 
você o nosso mais novo vídeo da empresa - nossos valores e 

princípios que nos levam a ser o melhor que podemos ser, para produzir absolutamente  a tecnologia 
top para você, nosso valioso Cliente. Melhor, mais inteligente, mais rápido. Porque aqueles que 
procuram a perfeição, nunca param, nunca.

Link para o vídeo da empresa.

https://www.youtube.com/watch?v=qjV1dv5Stdc&feature=youtu.be


Itema · Red Dot News Edição de Invierno 2018 p. 3/14

“CANTO” DE TECNOLOGIA

ITEMA JATO DE AR A9500 & A9500p:
PROJETADO PARA TECER TECIDOS COM QUALIDADE SUPERIOR 
E SUBSTANCIAL REDUCAO DE CUSTOS.
Os benefícios da tecnologia  a jato de ar, reconhecida como a mais produtividade e com reducao dos 
custos da mao de obra, são evidentes e comumente reconhecidos. Mas, como acontece em todas as 
areas, a qualidade é importante. E aqui está a razão pela qual a Itema define suas máquinas de tecer 
como ferramentas para seus clientes, onde “a única coisa mais surpreendente do que a nossa tecnologia 
é o que as tecelagens fazem com ela” para comunicar isso, as performances são importantes, mas o 
que mais importa e finalmente dá uma vantagem competitiva para os fabricantes de tecidos sao: a 
qualidade do tecido, um conceito que se refere a nenhum defeito,toque e aparência do próprio tecido. 
A Itema tem uma superioridade incomparável no mercado, proporcionando a melhor versatilidade têxtil 
e qualidade superior do tecido, devido à abordagem tradicional de desenvolver sistemas de insercao 
de trama avançados e únicos,  com dedicação ao longo da vida e paixão compartilhada pelos têxteis

Sobre esta perspectiva, a Itema encontra seu lugar com as máquinas de tecer a jato de ar com os 
modelos A9500 e A9500p que combinam o mai alto desempenho com qualidade de tecido superior.

Especialmente em segmentos de mercado específicos, é o caso de roupas de cama e tecidos 
domésticos, a possibilidade de combinar qualidade de tecido com custos de produção reduzidos 
para as tecelagens é louvavel. As máquinas de tecer a jato de ar Itema podem ser personalizadas e 
equipadas com dispositivos dedicados para atender esse objetivo e, neste momento, descobriremos 
rapidamente alguns desses destaques técnicos.

As máquinas a jato de ar Itema, com estrutura compacta, são fabricadas com menos peças em 
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comparação aos outros modelos de teares a jato de ar, levando a uma maior robustez e confiabilidade 
da máquina, proporcionando uma economia significativa de espaço no layout da planta.

Do ponto de vista do consumo de ar - ponto crucial com tecnologia a jato de ar, a Itema desenvolveu e 
patenteou dispositivos inovadores que hoje representam uma referência para a indústria das máquinas 
a jato de ar de dupla largura:

• Os Bicos auxiliares Duplo (Tandem) que garantem uma economia significativa de custos devido à 
menor pressão do fluxo de ar requerida.

• As estafetas de nonofuro, uma nova geração de bicos que proporcionam redução significativa do 
consumo de ar

Excelente qualidade de tecido é assegurada pela melhor geometria de cala da Itema, enquanto o ISD 
– Dispositivo de falsa ourela independente, garante configurações fáceis e manutenção reduzida.

The Itema airjet A9500 e A9500p podem ser equipadas com pente em toda largura e reintrodutores 
de ourela, que garante as tecelagens a possibilidade de reduzir o estoque de pentes e aumentar a 
flexibilidade da máquina, a configuração que se encaixa e atende especialmente aos requisitos de 
tecidos de cama.

Por último, mas não menos importante, para melhorar a economia de custos para os nossos Clientes, 
a série A9500 e pinca R9500 da Itema são totalmente compatíveis, o que significa que uma parte 
significativa de componentes elétronicos e mecânicos são intercambiáveis, levando a um menor estoque 
de peças sobressalentes e custos operacionais mais baixos. Nesta edição do Red Dot News, você pode 
ouvir em primeira mão dois dos nossos embaixadores da marca Weaving Excellence - Sϋrϋ Tekstil e 
Osman Canlı Tekstil – ambas Tecelagens incríveis que testemunham com seus próprios exemplos 
sobre o desempenho comprovado e impressionante Itema A9500, bem como para os benefícios 
colaterais adicionais alcançádos quando as Tecelagens usam uma combinação da tecnologia Itema 
jato de ar e pinca.  Veja por si mesmo os depoimentos de vídeo aqui :

DIARIO DE EXCELÊNCIA NA TECELAGEM: Sürü Tekstil

DIARIO DE EXCELÊNCIA NA TECELAGEM: Osman Canlı Tekstil

http://www.itemagroup.com/newsletter/weaving-excellence-diaries-suru-tekstil-winter-pt-2018/
http://www.itemagroup.com/newsletter/weaving-excellence-diaries-osman-canli-tekstil-winter-pt-2018/
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EVENTOS

Below the highlights of the trade fairs and events 
at which Itema has participated so far or plans to 
participate in 2018. We hope to see you at one of 
these events! 

TEXPOSURE 
Ichalkaranji, INDIA
11–14 Janeiro 2018
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PACIFIC SHOWCASE 
Dhaka, BANGLADESH
20 Janeiro 2018

COLOMBIATEX 
Medellin, COLOMBIA
23–25 Janeiro 2018

GTEX 
Karachi, PAKISTAN
26–28 Janeiro 2018
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DTG 
Dhaka, BANGLADESH
08–11 Fevereiro 20187 · video

JEC* 
Hall5—D15 Paris, FRANCE
06–08 Marco 2018 
* Lamiflex, uma empresa do Grupo Itema – lider na producao de composites  – participara.

EGYSTITCH & TEX 
Cairo, EGYPT
15–18 Marco 2018

INLEGMASH 
Moscow, RUSSIA
20–22 Marco 2018

INDOINTERTEX 
Jakarta, INDONESIA
04–07 Abril 2018

https://www.facebook.com/426682894098074/videos/1249343888498633/
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SAIGONTEX 
Ho Chi Minh, VIETNAM
11–14 Abril 2018

SIMATEX 
Buenos Aires, ARGENTINA
10–13 Abril 2018

ITM 
Hall 2—214 Istanbul, TURKEY
14–17 Abril 2018

IGATEX 
Lahore, PAKISTAN
26–29 Abril 2018

FIA 
Algiers, ALGERIA
08–13 Maio 2018

TECHTEXTIL North America 
Atlanta, GA, USA
22–24 Maio 2018

MTEX 
Chemnitz, GERMANY
29–30 Maio 2018

FEBRATEX 
Blumenau, BRAZIL
21–24 Agosto 2018

TECHTEXTIL CHINA 
Shanghai, CHINA
04–06 Setembro 2018

IRANTEX 
Tehran, IRAN
06–09 Setembro 2018

CAITME 
Tashkent, UZBEKISTAN
11–13 Setembro 2018

KTM 
Kahramanmaraş, TURKEY
27–29 Setembro 2018

EXINTEX 
Puebla, MEXICO
02–05 Outubro 2018

IFAI 
Dallas, TX, USA
16–18 Outubro 2018

ITMA ASIA 
Shanghai, CHINA
15–19 Outubro 2018
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INVESTIMENTOS NA COMPANHIA

Como a Itema constroi as Maquinas de 
Tecer na era  4.0
Para complementar a série sobre a aplicacao da Fabricao 
Lean, gostaríamos de compartilhar com você, de uma 
olhada no modo como os avancos nas máquinas de tecer 
Itema foram projetadas e produzidas no mundo “4.0” 
interconectado e acelerado de hoje.

Para colocar nossos esforços de maneira geral em 
perspectiva, é importante entender, na Itema, acreditamos 
verdadeiramente que, para manter e aumentar a 
competitividade no mercado com nossas máquinas 
de tecer, temos que começar, antes de mais nada, a 
melhorar nosso próprio caminho de trabalho.

A Itema para abordar a era  4.0, ao mundo das 
possibilidades e aplicá-lo à produção em nosso quotidiano 

e começar de baixo para cima - de cada departamento, com base em uma análise aprofundada das 
condições de trabalho do principal jogador em cada processo: o ser humano.

Os requisitos reais por trás da otimização do processo de qualidade, segurança e eficiência são os 
principais fatores nas decisões de investimento tomadas pela administração e das tecnologias que 
capacitam  as escolhas da Empresa.

A visão abrangente de uma Fábrica Inteligente abraça totalmente o nosso pensamento corporativo 
lean, arraigado em todas as atividades e na nossa maneira de trabalhar. O foco principal de tudo o que 
fazemos, é no cliente final onde cada ação de melhoria única é realizada com o objetivo de identificar 
e eliminar todas e quaisquer ineficiências ou atividades que não adicione valor a partir do fluxo de 
transformação do processo de produção subjacente.

Há muita conversa hoje em dia sobre o que uma abordagem 4.0 pode significar em teoria, mas vamos 
aprofundar um pouco mais em nossas práticas corporativas particulares que são implementadas com a 
visão de habilitar e acelerar a transição para uma Fábrica Inteligente.

A implementação de uma linha de montagem de modelos mistos em todas as nossas instalações de 
produção e montagem exigiu em si o desenvolvimento de um sistema de TI adequado e robusto para 
gerenciar a alta variabilidade de atividades e operações necessárias nas várias estações de trabalho ao 
longo de cada linha de montagem.

As estações de trabalho  encontraram a maior variabilidade nos tipos de atividades realizadas pelos 
operadores da linha de montagem que  foram equipadas com a última geração de tablets inteligentes 
para permitir que os trabalhadores acessem em tempo real a documentação exata relacionada às 
operações de montagem, que deve ser realizada na estação de trabalho no  momento específico.

Os tablets inteligentes são carregados com informações detalhadas relacionadas exclusivamente  ao 
modelo exato da máquina de tecer e as operações a serem realizadas nesse modelo de tear,  naquela 
estação de trabalho exata naquele dia. Usando um scanner de código de barras, o operador identifica o 
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tear que se moveu para a posição especificada na linha de montagem e, como resultado, a seqüência 
exata das operações e atividades a serem realizadas para esse tear em particular, acompanhado de 
tutoriais visuais, apenas em  caso necessário a atualização, devido à alta variabilidade de configurações 
e o maior percentual de versões especiais para as quais a Itema se orgulha de manipular para atender 
exatamente os requisitos específicos de nossos clientes, em vez de fornecer um padrão unico de 
máquinas de tecer que podem ou não satisfazer plenamente as necessidades das tecelagens.

Esta configuração nos permitiu alcançar um conjunto de recursos de linha de montagem extremamente 
bem qualificados e multifuncionais, capaz de realizar a mais ampla gama de operações que abrangem 
todas as máquinas de tecer no portfólio de produtos da Itema e as soluções sob medida projetadas para 
Clientes Itema. Os resultados finais foram notáveis não só em termos de qualidade e flexibilidade, mas 
também, e, mais significativamente, quando se trata de motivação dos funcionários e sua satisfação no 
trabalho em geral.

A producao inteligente também representa a segurança no local de trabalho e salvaguarda a saúde e 
o bem-estar dos nossos colaboradores,  estamos satisfeitos em dizer que nossa abordagem inovadora 
característica e o pensamento de solução de problemas se estendeu também a este aspecto vital de 
nossas operações diárias.

Em termos de economia de energia, em 2016, a Itema fez um primeiro passo importante para a 
Construção da automação, apresentando em todas as plataformas tecnológicas o chamado KNX Bus 
(padrão de classe mundial compatível com todos os principais padrões europeus e internacionais 
que permitem automatização e descentralização de gestão e construcao dos sistemas tecnológicos) 
e instalação de uma interface de controle e gerenciamento Movicon ™ BA Scada / HMI. O sistema 
atualmente controla e gerencia o sistema de aquecimento, monitorando e registrando todos os alarmes 
técnicos relacionados e prevendo a notificação deles: os sinais de alarme são notificados via e-mail e / 
ou SMS para o pessoal disponível garantindo avaliação e intervenção a tempo. A arquitetura do sistema 
é gerenciada por um servidor virtual centralizado onde reside Movicon ™ BA o  supervisor que permite 
concentrar e integrar todos os subsistemas da planta, mesmo de diferentes redes e dispositivos. Os dados 
gravados no banco de dados serão disponibilizados automaticamente através dos gráficos objetivos 
preparados para esse propósito, como janelas de exibição com tabelas, grades, tendências, relatórios, 
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a fim de melhorar a eficiência energética e reduzir os custos operacionais, reduzindo significativamente 
as emissões de CO2 e consumo de energia.

Para reforçar ainda mais nossas ações em termos de garantir a máxima segurança no local de trabalho, 
que é de extrema importância para todos nós, na Itema, nossa empresa investiu em um sistema de 
gestão de conducao pró-ativa e de última geração, dedicado especificamente às empilhadeiras utilizadas 
nas operações diárias. Usando sistemas telemáticos a bordo e transmissão de dados via GPRS / 3G, 
o sistema permite a medição precisa de cada atividade de cada empilhadeira e seu operador, incluindo 
horas de trabalho, níveis de bateria e gerenciamento, bem como acidentes, se houver. Através de um 
processo idêntico, os dados podem ser transmitidos para a empilhadeira, por exemplo, carregando 
as autorizações dos operadores, atualizando o software e reiniciando as empilhadeiras, em caso de 
acidente. Todas as informações estão disponíveis através de um portal on-line e não apenas. Algumas 
das informações mais importantes e relevantes também podem ser acessadas usando uma aplicação 
móvel dedicada. A capacidade de controlar o fluxo de informações para a frota de empilhadeira 
inevitavelmente leva a uma redução significativa dos acidentes potenciais, além de levar a uma maior 
segurança no trabalho.O sistema também permite o acesso remoto e, se necessário, o bloqueio  parcial 
ou total de qualquer acesso, que possa ser considerado impróprio devido a problemas de segurança até 
serem totalmente restaurados e validados para entrar em operação.

Acima são apenas alguns exemplos específicos de soluções estudadas e implementadas pela Itema 
no contexto de nossa transição constante para a Fabrica inteligente, que também aborda outras áreas 
de nossas atividades de produção, como linhas de montagem AGV, sistema de abastecimento “em 
sequencia” “Automação de equipamentos” e outros ainda. Nós os manteremos atualizados sobre 
nossas atividades, Fabrica inteligente e 4.0 em futuras edições do Red Dot News. Assista esse espaço.
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DIARIO DE EXCELÊNCIA NA TECELAGEM

Conheça o Embaixador de nossa marca Sr. 
Mehmet Ali Sϋrϋ, dono e diretor da Sϋrϋ Tekstil.

A arte de transformar matérias-primas em 
tecidos excepcionais não se aplica a todos.  
Especialmente quando todo o processo é conduzido por um único 
critério fundamental: eficiência. E é exatamente o que acontece 
na Sϋrϋ Tekstil, desde 2001 um dos produtores mais relevantes da 

indústria têxtil no distrito de Denizli. A tecelagem é uma obra-prima de organização e eficácia: mais de 
300.000m de tecido tecido a cada mês e sujeito a um rigoroso controle de qualidade, a capacidade de 
mudar rapidamente entre uma ampla gama de tecidos de cama e vestuário e mais de 200 máquinas de 
última geração Itema – sendo metade jato de ar e metade pinca R9500 – produzindo com altas taxas 
de eficiência. Esta é a receita perfeita de sucesso e a razão pela qual a Itema se orgulha de ter a  Sϋrϋ 
Tekstil como um dos seus clientes de referência no mundo.

Conheça os embaixadores da nossa marca 
SÜRÜ TEKSTIL

https://youtu.be/4KaAcmSuG1w?vl=en-US&fs=1&autoplay=1&rel=0
https://youtu.be/4KaAcmSuG1w?vl=en-US&fs=1&autoplay=1&rel=0
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DIARIO DE EXCELÊNCIA NA TECELAGEM

Conheça o Embaixador de nossa marca Sr. 
Celal Canlı, dono e diretor da Osman Canli 
Tekstil.

A parceria entre Osman Canlı Tekstil e Itema remonta a 2002, quando a 
principal empresa turca instalou o primeiro lote de maquinas de tecer a 
pinca Sulzer para produzir lençóis de alta qualidade, tecidos domesticos  e, 
mais tarde, tecidos de vestuário. 
Desde então, a cooperação nunca parou para se transformar em uma relação comercial duradoura 
cimentada pela confiança e pelo respeito mútuo. Apesar das grandes dimensões e do alto volume de 
negócios, Osman Canlí ainda é uma empresa familiar, representada por um logotipo que mostra o 
primeiro nome do pai - Osman - que inclui e protege os três filhos - Celal, Namık e Fatih.

A tecelagem tem intalado mais de 300 teares, dos quais 148 são de última geração Itema pinca  R9500 
e jato de ar A9500, em diferentes larguras para responder a cada demanda do mercado.

Conheça os embaixadores da nossa marca 
OSMAN CANLI TEKSTIL

https://youtu.be/orDypbjvRFA?vl=en-US&fs=1&autoplay=1&rel=0
https://youtu.be/orDypbjvRFA?vl=en-US&fs=1&autoplay=1&rel=0
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CONTEÚDO INTEGRAL

PORTAL DE TREINAMENTO ITEMAL

A Itema possui um novo Portal de Treinamento, disponivel online ao vivo como parte do nosso site 
para aprimorar a experiência dos nossos Clientes.

Agora é possível que você visualize e escolha o curso de treinamento de seu interesse com base nos 
módulos disponíveis por modelo de máquina no Itema Campus.

Os Clientes também poderão enviar uma solicitação de registro on-line diretamente ao Portal.

A nova seção esta publicada em inglês e em breve estará disponível também em outros idiomas em 
nosso site.

Enquanto isso, sinta-se à vontade para experimentá-lo no seguinte link:

http://www.itemagroup.com/en/products/training/
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