
Com a Taurus™ II, a Gerber apli-
ca as suas quase duas décadas de 
experiência em assentamento e corte 
de couro, não só para otimizar a pro-
dutividade do corte, como também 
para maximizar o rendimento de 
cada corte de pele e assegurar que 
os usuários obtenham o mais rápido 
retorno do investimento.

E, com a Taurus II, a nossa compro-
vada experiência está reunida em 
um sistema extremamente eficiente, 
mas que custa uma fração da maior 
parte dos sistemas de corte de couro 
automatizados.

A Taurus corta sem nenhum espaço 
entre as peças, reduzindo o desperdício 
de couro gerado pelo uso de matrizes.

Uma câmera digital montada acima da 
mesa de corte captura a pele e suas 
marcas de imperfeições em segundos.

Equilibre rendimento e produtividade para proporcionar o mais 
rápido retorno do seu investimento.

Melhore drasticamente o rendimento da pele.
• Dependendo do setor, a Taurus II oferece melhorias de rendimento de pele de 1,5% a 

10%, como resultado de seu mecanismo de assentamento extraordinariamente robusto. 
• A Taurus II se beneficia de mais de um milhão de estratégias para oferecer o mais alto 

rendimento, no tempo mais razoável. 
• Inspetores usam símbolos para identificar até quatro graus de imperfeições na pele, de 

modo que peças não críticas podem ser assentadas em áreas com imperfeições míni-
mas para maximizar a utilização da pele.

Melhore a produtividade, acelerando os processos de marcas de imperfeições e
de captura de peles.
• Significativamente menos marcações são necessárias em relação aos sistemas Taurus e 

marcas de lápis são facilmente apagadas. 
• A Taurus II usa uma câmera digital montada acima da mesa de corte para capturar 

a pele e suas marcas de imperfeições em segundos; nenhuma calibração de cores é 
necessária.

• Significativamente menos marcações são necessárias em relação aos sistemas Taurus e 
marcas de lápis são facilmente apagadas. 

Reduza os custos de mão de obra e a necessidade de mão de obra qualificada.  
• A Taurus II assenta peças automaticamente e é fácil de aprender e de usar, de modo 

que são necessários menos trabalhadores qualificados, reduzindo assim os custos de 
mão de obra.

• O sistema fornece resultados consistentes que não dependem do desempenho de um 
ou dois indivíduos.

Obtenha medições de pele precisas e outras métricas críticas que levam a 
melhorias dos negócios.
• Registre digitalmente os detalhes de cada pele, incluindo a área total da pele, a área 

útil e a área com defeito e use esses números para negociar de forma mais eficaz com 
fornecedores de peles.

• Obtenha dados abrangentes, incluindo tempos de corte, de varredura e de assen-
tamento, para controlar o trabalho em andamento e identificar oportunidades para 
melhorar processos.

Maximize o espaço útil.
A Taurus II está disponível em configurações de uma ou duas estações, permitindo maxi-
mizar o seu espaço útil existente. 
 
A Taurus II de estação única (SLS) oferece o menor tamanho para um planejamento de 
instalações flexível. Conforme os negócios crescem, basta adicionar outro sistema de 
corte de estação única. O Taurus II SLS fornece um retorno do investimento favorável, 
mesmo em níveis de produção de baixo volume.
 
O sistema de estação dupla (SLD) Taurus II, oferece capacidade de produção máxima 
com o maior retorno do investimento do setor. O sistema de duas estações Taurus II 
permite ao usuário cortar em uma estação enquanto prepara uma pele ou descarrega 
peças cortadas em outra, para maximizar a produtividade do sistema.

As duas configurações acomodam peles inteiras, meias-peles e retalhos.

A faca patenteada Pivex® corta geome-
trias complexas com extrema precisão.

A cabeça de corte padrão acomoda até 
quatro ferramentas de corte, punção ou 
entalhe.
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Opções e serviços disponíveis

Especificações técnicas

SimulNest™ offers an additional computer 
dedicated to nesting which can improve 
yields by an additional two percent

Sistema de duas estações Taurus SLD
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Centro de controle

Sistema de estação única Taurus SLS
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Centro de controle

Principais recursos 

• Capacidade de importar vários tipos de 
dados, incluindo NC, DXF, AAMA-DXF, IGES

• Capacidade de cortar couro, tecido, vinil, 
espuma e carpete

• Captura digital de cores de peles com res-
olução de 0,8 mm; sem a necessidade de 
calibração de cores

• Banco de dados para registrar estatísticas de 
produção de cada corte de pele

• Disponível com soluções de assentamento 
automático e manual

• Define zonas de imperfeições para aumentar 
a qualidade e a eficiência do assentamento

• Superfície de corte durável e de fácil insta-
lação

• Servomotores CA sem escovas

Enviado com:

Software: CutWorks v8.0 ou superior
Processador: i5 dual core ou superior
Memória: 4GB
Sistema operacional: Windows® 7 32 bits

 Características

 Altura de materiais  camada única

 Velocidade de corte (máxima)  1,27 m/segundo  50 pol/segundo

 Aceleração de corte (máxima)  10,16 m/segundo2  400 pol/segundo2

 Altura da mesa  0,82 - 0,85 m  32.5 - 33.5 pol

 Requisitos elétricos

 Bomba de vácuo

 60 Hz  208-230V, 3 fases, 26-24A

 460V, 3 fases, 12A

 50 Hz  190-220V, 3 fases, 29-26A

 380 - 415V, 3-fases, 15 - 13 A

 Sistema de acionamento  220V, uma fase, 15A

Ar comprimido  14 litros/min a 5,5-8,3 bar  0,5 SCFM a 80-120 PSI

• Kit de montagem de câmera de teto
 - Kit de montagem no piso, para tetos falsos   

   com cargas vivas
 - Kit para teto baixo, permite alturas de  

  teto de 9,5 ‘- 12’ (2.9m - 3.6m)
• Cabeça Pivex de alta velocidade para o 

corte de precisão de geometrias complexas
• Serviço completo e kits de peças
• Treinamento avançado do operador,  

técnico e aplicação
• Suporta todos os módulos de software 

Cutworks®

 Altura da Câmera Altura:          12 ‘- 18’ (3.6m-5.5m) acima mesa de corte


