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Sistema de transporte dos rolos totalmente automático SERVOlap E 26

• O transporte dos rolos totalmente automático otimiza o uso dos recursos e aumenta o rendimento do processo de penteação.

• O SERVOlap E 26 garante um transporte dos rolos confiável e sem necessidade de intervenção por parte do operador. Isso 
reduz os custos com pessoal. 

• O SERVOlap E 26 é o complemento ideal para penteadeiras totalmente automáticas.

• Os rolos são transportados em um processo suave e confiável. Isso assegura qualidade constante da manta e da penteação.

O SERVOlap E 26 é um sistema de transporte de rolos totalmente automático. Esse sistema pode transportar um total de oito rolos 
da máquina de preparação de penteação para a penteadeira em um processo sem nenhum contato. Ao mesmo tempo, os núcleos 
vazios são transportados de volta para a máquina de preparação de penteação de maneira totalmente automática. Isso garante 
um fluxo de material fechado. A combinação do SERVOlap com penteadeiras totalmente automáticas permite que as instalações 
de penteação operem com completa autonomia. Isso reduz custos com pessoal e também aumenta o rendimento das instalações 
de penteação.

• As estações de rotação dos rolos oferecem flexibilidade no layout da fábrica. Isso significa que as máquinas podem ser dispos-
tas de maneira a economizar espaço.

• É possível conectar até quatro máquinas de preparação de penteação e 24 penteadeiras em uma única instalação.

• Graças ao design flexível e sofisticado do sistema, a construção das instalações pode ser ampliada facilmente. 

Transporte dos rolos fácil, eficiente e flexível
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Os dados e ilustrações desta brochura e do respectivo supor-
te de dados referem-se à data da sua impressão/gravação. 
A Rieter reserva-se o direito de em qualquer altura e sem avi-
so prévio proceder às alterações necessárias. Os sistemas e 
inovações Rieter estão protegidos por patentes.
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