Fiação compacta
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COMPACTdrum
Compactador COMPACTdrum

Mínima pilosidade e
máxima flexibilidade

VANTAGENS

EXCEPCIONAIS
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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 matériaprima usada.

Compactação rentável

Excepcionalmente flexível

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 compactador é fácil de ligar e desligar.
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 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.

O COMPACTdrum pode processar todo
tipo de fibra, e ajustar as configurações
devidamente é rápido e fácil. Limitações
na escolha da fibra e na finura do fio são
coisas do passado.
O dispositivo pode ser adaptado a
qualquer filatório de anel da Rieter.
Máquinas Rieter existentes podem ser
facilmente adaptadas.

COMPACTdrum
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Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 8320
machines@rieter.com
aftersales@rieter.com

www.rieter.com

Os dados e as ilustrações desta brochura e do
respectivo dispositivo de armazenamento 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 da Rieter e as
inovações da Rieter são protegidos por patente.
3331-v1 pt 1905
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