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”A Baldwin preencheu nossos
requisitos para fornecer uma
solução que otimiza nossa
produtividade enquanto reduz
nosso impacto ambiental.
Durante o período de avaliação
do sistema, tivemos excelentes
resultados no aumento da
produtividade e podemos ver
claramente que essa tecnologia
fará uma grande contribuição
para nossa eficiência futura e
economia da sustentabilidade.”
Mike Abbott,
Diretor Global de Pesquisa e Inovação, HanesBrands

Baldwin

As inovações da Baldwin
refletem na qualidade a
longo prazo e uma atitude
preparada para o futuro,
em todos os sentidos.

Quem nós somos
A Baldwin projeta a inovadora e revolucionária
Tecnologia Spray de Precisão sem contato para
acabamento e reumedecimento de tecidos.
Nossa mentalidade é aumentar sua velocidade de
processo, qualidade de produto e controle de
produção com grande retorno sobre o
investimento e o maior cuidado ambiental.
A Tecnologia Spray de Precisão se origina no
tempo em que a Baldwin inovou mundialmente
principais sistemas de pulverização para a
indústria de offset rotativo. Agora, 35 anos
depois, essa tecnologia é ainda mais
desenvolvida , feita sob medida para as
necessidades específicas da indústria têxtil.
Nossa equipe de especialistas garantirá que seu
investimento forneça o retorno esperado em
operações eficientes, por meio de
disponibilidade e qualidade.

Uma pegada Global
Com 21 instalações em 10 países, temos uma
presença internacional de serviço e suporte que
dá aos nossos clientes uma garantia inigualável
de que serão atendidos quando investem em
nossa tecnologia.

Uma forte história de 100 anos
A Baldwin foi fundada em 1918 por William
Gegenheimer, que inventou a Baldwin Press
Washer, o primeiro sistema de limpeza
automática de seu tipo.
Ao longo de décadas de crescimento, que
envolveu a aquisição estratégica de uma série de
empresas que promoveram a tecnologia e as
capacidades da Baldwin, a empresa se
estabeleceu como um parceiro confiável,
fornecendo tecnologia que permite que você
produza com mais confiança com qualidade exata
a velocidades imbatíveis, de uma maneira mais
segura, inteligente e integrada do que nunca.

Desbloqueando seu potencial
A afirmação de visão da Baldwin é
“Desbloqueando seu potencial”, que mostra a
capacidade de nosso equipamento de melhorar
seus processos, empregando nossas tecnologias
avançadas e confiáveis.
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A Baldwin oferece sistemas spray de
precisão sem contato projetados para
economizar
tempo,
dinheiro
e
recursos valiosos. Sucessivamente.

Química

Energia

Tecnologia de aplicação spray sem contato

Eficiência em todas as aplicações

Nossos sistemas para acabamento e
reumedecimento utilizam tecnologia de
pulverização sem contato, o que significa que
você sempre terá uma cobertura ideal e
controlada necessária para atingir as
especificações exatas do tecido.

Independentemente da construção do tecido, a
tecnologia de spulverização sem contato aplica
com exatidão uma ampla gama de produtos
químicos à base de água de baixa viscosidade,
como repelentes de água, repelentes de óleo,
amaciantes, antimicrobianos e muito mais.

Consumo de água reduzido

Produção Sustentável

A pulverização precisa sem contato permite uma
redução significativa da absorção de umidade do
tecido. Uma vez que a quantidade exata
necessária de água e produtos químicos é sempre
aplicada - nem mais nem menos, o consumo de
água pode ser reduzido em até 50%. Isso contribui
para uma produtividade consideravelmente
aumentada em seu processo de acabamento.

Um dos maiores desafios que a indústria têxtil
enfrenta hoje é o impacto ambiental em termos
de consumo de energia, produtos químicos e
água. Com a tecnologia spray sem contato, você
está sempre no controle total da proporção de
produtos químicos para água durante toda a
execução da produção, de modo que nunca há
mais uso do que o realmente necessário.
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Água

Nosso sistema de acabamento TexCoat G4
mostrou uma redução significativa do uso de
água e produtos químicos, resultando em um
processo de produção sustentável em que você
economiza tempo, energia e recursos. Mais
importante, seus clientes podem confiar em sua
capacidade de fornecer produtos que cuidam do
meio ambiente.

Tratamento de Superfície Corona
Além de acabamento e reumidificação,
fornecemos também sistemas de tratamento de
superfície Corona, apresentando os eletrodos
Corona mais eficientes do mercado. Temos mais
de 50 anos de experiência em inovação alemã
para provar isso.

Eficiência

Resultados de Alta Qualidade
Atendemos alguns dos fabricantes mais exigentes
do mundo e os ajudamos a alcançar resultados
que se destacam no mercado e impulsionam seus
negócios.

Acabamento e Reumedecimento
Nos processos de acabamento, reumedecimento
ou tratamento de superfície, oferecemos a solução
ideal para sua produção, seja em grande ou
pequena escala.
Nossos sistemas estão operando com grande
sucesso em fábricas em todo o mundo, tratando
têxteis para vestuário, estofados, automotivo,
médico, higiênico e muito mais.
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TexCoat G4
Sistema de Acabamento sem-contato

Revolucionando o acabamento sem contato com controle total
do processo
TexCoat G4 fornece um acabamento contínuo de
alta qualidade com desperdício zero de produtos
químicos e consumo mínimo de água e energia. A
intensidade de pulverização ajustável do sistema
garante a aplicação ideal se você estiver
aplicando repelentes de água duráveis em um
lado de um tecido leve ou a penetração profunda
do amaciante em produtos pesados.

Processo aprimorado e qualidade do
produto
A quantidade exata de química necessária é
pulverizada de maneira consistente e uniforme
em toda a superfície do tecido e aplicada apenas
onde é necessária - em um lado ou nos dois lados
do tecido.
Como apenas a quantidade necessária de
produtos químicos é aplicada, os níveis de
absorção de umidade são reduzidos em até 50%,
levando a 50% a menos no consumo de água e
50% a menos na energia de secagem. Com
TexCoat G4 você não precisa se preocupar com a
diluição química em aplicações úmido sobre
úmido ou quaisquer contaminações do banho.

Além disso, haverá tempo de inatividade zero nas
trocas de tecido.

Sustentabilidade levando à lucratividade
Em trocas de tecido ou química, 100% da química
é reciclada com zero de desperdício. Em
combinação com o consumo reduzido de energia,
água e produtos químicos, o TexCoat G4 garante
um processo de acabamento têxtil sustentável e
financeiramente vantajoso.

Controle total do processo – Indústria 4.0
Para garantir o controle total do processo, o
sistema TexCoat G4 apresenta um sistema de
gerenciamento de receita integrado com química
automatizada e seleção de cobertura. Como
opção, o TexCoat Data Center oferece
rastreamento e controle sem precedentes do
processo de acabamento por meio de
monitoramento em tempo real e rastreamento de
informações críticas do sistema. Você sempre terá
total controle do seu processo de acabamento
têxtil.

Baldwin

> leia o
código para
assistir o
vídeo

> leia o
código para
assistir o
vídeo
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Rotor Spray
Sistema de Acabamento sem-contato

O próximo nível em revestimento e reumidificação
precisos e uniformes
Precisão ideal em alta velocidade
O sistema de acabamento Ahlbrandt Rotor Spray
opera com uma precisão extremamente alta,
permitindo uma cobertura uniforme de líquidos à
base de água no tecido. O sistema provou ser
especialmente eficiente em aplicações de não
tecido, exigindo uma aplicação precisa de baixo
volume em alta velocidade de linha.

Tratamento de um ou dois lados
Os discos rotativos são usados para pulverizar o
líquido do processo sobre os tecidos de maneira
constante e uniforme, sejam aplicados em um
lado ou em ambos os lados do tecido. Você tem a
garantia de ter a superfície tratada unica e
exatamente onde for necessário.

Economia de química
Um benefício chave do sistema é sua capacidade
de aplicar revestimentos com muita precisão:
produtos químicos podem ser pulverizados com
precisão com espessura de 10-1000 nm. Esta fina
camada de acabamento não só economiza
química, mas também garante o volume
necessário.

E como um sistema de aplicação sem contato, ele
minimiza tanto o desperdício de água quanto de
produtos químicos devido à dosagem e cobertura
precisas.
Cada sistema de Rotor Spray possui um tanque de
60 litros que alimenta as linhas para os cabeçotes
rotativos e discos; o excesso de líquidos é
recirculado de volta para o tanque, permitindo
quase zero desperdício de produtos químicos
durante o processo de produção.

Baixa manutenção
O sistema Rotor Spray é fácil de operar, oferece
baixos custos de manutenção e está disponível em
larguras de pulverização de até 6.000 mm.
Os produtos de acabamento de superfície da
Ahlbrandt baseiam-se tanto na expertise como
pioneiro em inovação quanto na experiência de
mais de 55 anos integrando novas tecnologias de
superfície dentro da marca Ahlbrandt.
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TexMoister G2
Sistema de Reumidificação sem contato

Reumedecimento de têxteis com precisão e manutenção mínima
Reumedecimento têxtil superior
O TexMoister G2 oferece um desempenho de
reumedecimento superior com aplicação exata
de água, tornando-o adequado para aplicações de
reumedecimento de fim de linha, bem como para
decatificação, compactação e sanforização.

Controle total do processo
Com o TexMoister G2, a quantidade de água é
facilmente definida e, em seguida, pulverizada de
forma consistente e uniforme em todo o tecido,
permitindo o controle total do processo com
resultados repetíveis ao longo do tempo.
O sistema não tem e não aplica nenhum tempo

de inicialização e aplica toda a quantidade de água
no tecido imediatamente desde o início.

Design livre de manutenção
O TexMoister G2 requer manutenção mínima,
graças a um design robusto com poucas peças
móveis - uma característica superior que garante
tempo de atividade e produtividade.
Com seu design fino e compacto, o TexMoister G2
é facilmente instalado e adaptado em qualquer
máquina existente.
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Corona Pure
Sistema de tratamento de superfície Corona

Tecnologia de tratamento de superfície baseada em
55 anos de experiência
O Ahlbrandt Corona Pure é comprovado por
permitir tingimento, revestimento e laminação
aprimorados e mais eficientes entre têxteis e não
tecidos.

Revestimento e laminação aperfeiçoados

Os eletrodos de cerâmica de alta tensão do
sistema geram um plasma de ar usado para tratar
de forma eficiente a superfície do tecido. O
resultado: propriedades de absorção e adesão do
tecido consideravelmente melhoradas.

Projetado para fácil manuseio

Qualidade de tingimento aumentando a
produtividade
Enquanto melhora as propriedades de absorção
com um resultado de tingimento otimizado e
uniforme, a tecnologia Corona também acelera
significativamente o processo de absorção. Esses
benefícios não apenas aumentam a qualidade, mas
também aumentam a produtividade, pois o tecido
tratado com Corona com absorção mais rápida
requer um tempo de secagem consideravelmente
menor.

Além disso, o sistema aumenta as propriedades
de adesão do tecido, para processos de
revestimento e laminação mais eficientes.
O design fino permite fácil integração e
atualização nas linhas de produção existentes e
permite um serviço rápido e fácil.
Definido por tratamento de alta eficiência, tempo
de atividade máximo e fácil manutenção, Corona
Pure facilita a produtividade otimizada e a
qualidade contínua em seu processo de
produção.
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Serviço e Suporte de Pós-Venda
Consumíveis, Serviço & Suporte

Programas de Garantia

Para melhor atender nossos clientes, a Baldwin
oferece consumíveis originais de fábrica,
maximizando o desempenho de nossa
tecnologia. Isso inclui válvulas, bicos, discos de
rotor, filtros e muito mais. Além disso,
fornecemos peças de reposição para todos os
nossos equipamentos, para que você possa
trabalhar diretamente conosco para garantir que
seu sistema permaneça em perfeitas condições
operacionais.

Apoiamos totalmente o equipamento que
construímos e oferecemos suporte aos nossos
sistemas, com programas de garantia
abrangentes. Todos os novos sistemas são
garantidos para fornecer aos nossos clientes
confiança, quando compram de nós. Além disso,
programas de garantia estendida estão
disponíveis para aqueles que desejam incorporar
serviço regular e manutenção de seus
equipamentos em suas operações.

Suporte Técnico e Serviço Externo

Indústria 4.0

Mantemos uma equipe profissional e treinada de
suporte técnico e pessoal de serviço de campo
para garantir que nossos clientes tenham acesso
à ajuda de que precisam, quando e onde
precisam. Com nossa presença internacional,
nossa estrutura global nos permite oferecer
serviço e suporte incomparáveis, um diferencial
importante entre nós e nossos concorrentes.

Muitas de nossas tecnologias apresentam
integração de IoT. Isso significa que eles podem
ser conectados a periféricos de coleta de dados
em tempo real, para que o desempenho do
sistema possa ser melhor monitorado e mantido.
A coleta de dados em tempo real mede o
desempenho do sistema, bem como rastreia
tendências e analisa os dados de nossos produtos
na linha de produção para reduzir o tempo de
inatividade e melhorar o desempenho.

Nossa Visão:

"Transformando negócios
por meio do poder do
potencial humano"
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“Desde que instalamos o sistema
de acabamento TexCoat da
Baldwin em nosso processo de
laminação, aumentamos
consideravelmente a
produtividade. A capacidade do
sistema de aplicar química em
apenas um lado do tecido com
dosagem e cobertura perfeitas
- e em uma única etapa de
produção, nos economizou muito
tempo de produção. Além disso,
acelera drasticamente o tempo
de secagem. ”
Fabio Pierelli, Gerente de Produção, Eurostick

Baldwin

Unlocking Your Potential

Para mais informações visite: www. baldwintech.com

A Baldwin Technology Company Inc. é uma fabricante e fornecedora líder global de equipamentos
inovadores de automação de processos, peças, serviços e consumíveis para as indústrias de impressão,
embalagem, têxtil, extrusão de filme plástico e papelão ondulado.
Como um provedor de soluções totais, a Baldwin oferece aos nossos clientes uma ampla gama de
tecnologias líderes de mercado, com foco na melhoria da eficiência econômica e ambiental dos
processos de produção. Por meio de uma presença global de 21 localidades com empresas próprias e
uma extensa rede de parceiros, nossos clientes são suportados globalmente, regionalmente e
localmente por um time de vendas dedicado e membros da equipe de suporte que agregam valor ao
formar relacionamentos de longo prazo. Baldwin é propriedade privada da BW Forsyth Partners,
uma empresa Barry-Wehmiller.

