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COMPACTdrum

Compactação rentável
O novo compactador COMPACTdrum 
melhora ainda mais as vantagens 
da tecnologia de compactação de 
tambores de baixa manutenção da 
Rieter. O COMPACTdrum permite a 
filamentação de fios compactos com 
custos de produção muito baixos. Isso é 
principalmente graças ao baixo consumo 
de energia, mesmo em níveis máximos de 
produtividade.

O sistema de tambor da peneira é 
extremamente de baixa manutenção, pois 
é montado com componentes que têm 
uma vida útil prolongada. Isso garante 
que os custos de manutenção sejam 
mantidos no mínimo.

Mínima pilosidade
O COMPACTdrum produz fios com características ótimas que reduzem a pilosidade do fio a 
um novo patamar: Os fios compridos são reduzidos a um mínimo absoluto. O fio compacto 
da Rieter já é altamente procurado em processos subsequentes.

Os duráveis componentes de tecnologia que são usados   no sistema COMPACTdrum 
garantem uma qualidade do fio consistentemente alta a longo prazo, independentemente 
da matéria-prima usada. Além disso, o COMPACTdrum possui uma função de detecção que 
constantemente monitora o processo de compactação. Dessa maneira, assegura-se um fio 
totalmente compactado de forma consistente e reduz a demanda de pessoal.

Flexibilidade máxima
É fácil instalar e remover o 
compactador. Fios de anel 
convencionais e fios compactos 
podem ser filamentados na mesma 
máquina. Isso, por sua vez, oferece 
elevados níveis de flexibilidade quando 
confrontado com as exigências do 
mercado que mudam constantemente.

O COMPACTdrum pode processar 
praticamente qualquer tipo de fibra 
e pode ser ajustado à matéria-prima 
de maneira fácil e rápida. Os novos 
filatórios de anel da Rieter podem ser 
entregues já com o COMPACTdrum. 
Quase todas as máquinas Rieter 
existentes podem ser atualizadas com 
esforços mínimos de instalação.
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