Pacotes de manutenção preventiva

Pacotes de manutenção
preventiva

As peças de que você precisa, no momento em que
você precisa

Vantagens:
• Tempo de atividade máximo
• Melhor qualidade original
• Preços consideravelmente mais baixos

Exemplo de peças incluídas no pacote de manutenção
preventiva para passador RSB-D 35

Pacotes de manutenção preventiva
Os Pacotes de Manutenção Preventiva são conjuntos de peças disponibilizadas para utilização em revisões de máquinas da
Rieter, desde a preparação de fibras até à preparação da fiação e máquinas de fiar. Os pacotes são recomendados para máquinas que funcionam há um período específico de tempo e são adaptados a cada configuração da máquina.

TEMPO DE ATIVIDADE MÁXIMO
As condições de mercado extremamente competitivas significam que os produtores de fio têm que minimizar as paradas de
produção. Uma operação de manutenção planejada é menos
dispendiosa do que várias paradas de produção pequenas e
urgentes. A Rieter oferece Pacotes de Manutenção Preventiva
para ajudar os produtores a ficar um passo à frente da concorrência ao maximizar o tempo de atividade.

ABORDAGEM PREVENTIVA
As máquinas da Rieter são renomadas pelo seu desempenho
excelente. No entanto, mesmo o melhor equipamento necessita de peças de reposição de vez em quando. Os Pacotes de
Manutenção Preventiva incluem peças que devem de ser substituídas mais frequentemente em revisões de máquinas que
funcionam há um período de tempo específico. Isto permite
aos produtores de fio planejar com antecedência sua manutenção preventiva.

Tempo de
atividade máximo

MELHOR QUALIDADE ORIGINAL A UM PREÇO MAIS
REDUZIDO
A melhor qualidade original das peças fornecidas pela Rieter
já não é novidade. Os Pacotes de Manutenção Preventiva da
Rieter disponibilizam as mesmas peças de qualidade original
a preços consideravelmente mais baixos, comparando com a
compra individual.

CONCEITO MODULAR PERSONALIZADO
O Pacote de Manutenção Preventiva é uma oferta modular
que consiste em:
• um pacote de manutenção específico para o cliente, incluindo todas as peças para reduzir o tempo de parada a um mínimo
• peças recomendadas condicionais para completar ainda
mais seu pacote de manutenção e atingir um tempo produtivo máximo
• serviço de manutenção, disponível mediante pedido, com
especialistas da Rieter que efetuam a instalação do Pacote
de Manutenção Preventiva e os ajustes necessários

Pacotes de manutenção preventiva

Peças recomendadas
condicionais

Pacotes de manutenção
específicos para o cliente

Os Pacotes de Manutenção Preventiva permitem aos clientes
obterem um tempo produtivo máximo

Manutenção
serviço
Peças
Recomendadas
Condicionais

Pacotes de manutenção
específicos para o cliente

A Rieter disponibiliza uma abordagem modular para manutenção preventiva, adaptada às necessidades dos clientes

Pacotes de manutenção preventiva
Instalar as peças corretas no momento certo pode melhorar o desempenho e confiabilidade geral da fiação, reduzindo o tempo de parada a
um mínimo. Ao longo dos anos, os nossos especialistas analisaram o equipamento da Rieter de A a Z e identificaram padrões de
desgaste temporais em várias peças cruciais para o desempenho. Como algumas peças têm uma vida útil mais longa do que outras, nossa oferta possibilita diferentes pacotes de manutenção anuais para a solução mais econômica.
Tipo da máquina

Intervalo de manutenção*

Pacote de manutenção preventiva
disponível

UNIfloc A 11

6 anos

Pacote de 6 anos

UNIclean B 12

6 anos

Pacote de 6 anos

UNImix B 72/B 76

6 anos

Pacote de 6 anos

Caixa de aspiração A 21

6 anos

Pacote de 6 anos

Carda C 60

3 anos

Pacotes de 3 e 6 anos

SB 2, SB 20, SB-D 22, SB-D 40

2 anos

Pacotes de 2 e 6 anos

SB-D15, RSB-D 35

10 anos

Pacote de 10 anos

RSB-D 22/24, RSB-D 40, RSB-D45

2 anos

Pacotes de 2 e 6 anos

SB-D 45

2 anos

Pacote de 2 anos

Penteadeira E 65, E 75

3 anos

Pacotes de 3 e 6 anos

UNIlap E 32

3 anos

Pacotes de 3 e 6 anos

OMEGAlap E 35

3 anos

Pacotes de 3 e 6 anos

G 32, G 33, G 35, G 36

2 anos

Pacotes de 2, 4 e 10 anos

K 42, K 44, K 45, K 46

2 anos

Pacotes de 2, 4 e 10 anos

Trem de estiragem para as
máquinas acima

10 anos

Pacote de 10 anos

Sistema de doffing para as
máquinas acima

25.000 ciclos

Pacote de ciclo de 25.000 de doff

Rotor semiautomático

BT 923, R 923, R 35

2 anos

Pacotes de 2, 6 e 12 anos

Rotor totalmente automatizado

R 40

2 anos

Pacotes de 2, 4 e 8 anos

Processo de fiação
Preparação da fibra
Sala de limpeza

Carda
Preparação da fiação
Passador

Penteação

Fiação
Anéis e compacta

* com base em 1 ano = 8.000 horas de operação
Para obter informações sobre Pacotes de Manutenção Preventiva para outras máquinas, entre em
contato com o seu representante de vendas.

Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 7283
aftersales@rieter.com

www.rieter.com

Os dados e as ilustrações desta brochura e do
respectivo suporte de dados referem-se à data
da sua impressão. A Rieter reserva-se o direito de
fazer quaisquer alterações necessárias a qualquer
momento e sem aviso prévio. Os sistemas e as
inovações da Rieter estão protegidos por patentes
3100 v2 pt 1803

Exemplos de peças incluídas no Pacote de
Manutenção Preventiva para a carda C 60

