TOPclean
Transformação para os modelos SB-D 10 / SB-D 15 e RSB-D 30(c) / RSB-D 35(c)
sem CUBIcan

AS VANTAGENS:
• Aspiração melhorada de acumulações de fibras
• Redução provável dos valores
da irregularidade e dos erros
Classimat
• Menos enrolamentos graças
a cilindros de pressão mais
limpos e com uma temperatura
mais baixa
• Intervalos mais longos entre
limpezas

TOPclean
A aspiração eficiente do trem de estiragem

Rieter  . TOPclean

Aspiração melhorada do trem estiragem

Transformação para os modelos:
SB-D 10
SB-D 15
RSB-D 30(c)
RSB-D 35(c)
sem CUBIcan

Desempoeiramento melhorado

Sistema automático regulável

O desempoeiramento melhorado do véu,
com a nova aspiração do trem de estiragem TOPclean, traz vantagens efectivas
nos processos posteriores. Menos sujidade, p.ex. na unidade de fiação, melhora o andamento da máquina open end e
também se reflecte na qualidade do fio.

Um sistema automático regulável comanda o rápido levantamento dos limpadores para permitir a sua limpeza.

Condução optimizada do ar

Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 8320
sales.sys@rieter.com
parts.sys@rieter.com

A condução optimizada do ar do
TOPclean influencia directamente a limpeza do trem de estiragem, assim como
a produção da fita no passador. Além
disso melhora a evacuação do calor - o
que poupa os revestimentos dos cilindros de pressão.

Transformação fácil

Dado a transformação para o novo
TOPclean ser fácil de montar, não deixe de usufruir de todas as vantagens que
apresenta. As instruções de montagem
detalhadas são uma ajuda preciosa.
Montagem

A transformação poderá ser efectuada
por um mecânico qualificado. No entanto aconselhamos que o trabalho seja
executado por um montador da Rieter.

Limpadores adicionais

Dados para um pedido

Limpadores adicionais para os cilindros
de pressão mantêm os revestimentos
limpos e evitam a formação de enrolamentos.

Para um processamento rápido e
eficiente do pedido necessitamos os
seguintes dados:
• Tipo da máquina / Ano de fabrico
• Número da máquina e de série

Esquema da aspiração melhorada

Caixa de aspiração com limpadores flexíveis
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Os dados e figuras deste prospecto referem-se
à data da impressão. A Rieter reserva-se o
direito de em qualquer altura e sem aviso prévio
proceder a alterações. Os sistemas e inovações
Rieter estão protegidos por patentes na maioria
dos países industrializados.
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