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Fios de alta qualidade produzidos 
com alta � exibilidade



G 38
Total flexibilidade 
para a produção de 
fios padrão, com-
pactos e especiais
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Os compactadores COMPACTdrum 
e COMPACTeasy podem ser facil-
mente instalados e removidos. 
Para todos os comprimentos de 
máquina, o G 38 pode ser equipa-
do com sistemas para fi os fl amé, 
fi o-alma e fi os duplos.
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Elevada eficiência 
da máquina
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G 38

O sistema de monitoramento 
individual do fuso integrado 
ISM premium verifi ca o compor-
tamento de operação de cada 
fuso. Combinado com o robô para 
emendas totalmente automati-
zado ROBOspin, o G 38 alcança 
um desempenho consistente com 
mínimo emprego de pessoal.
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O título, a torção e o sentido de torção do 
fi o são fáceis de serem ajustados na uni-
dade de operação. O trem de estiragem 
totalmente eletrônico FLEXIdraft  maxi-
miza o tempo de produção e oferece uma 
extraordinária fl exibilidade. 
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G 38

Alteração rápida 
dos parâmetros 
do fio
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Economia de energia
Os elementos da máquina são 
otimizados, como fusos LENA, motores 
principais IE4 e aspiração dos dois lados

Desempenho 
consistente com mínimo 
emprego de pessoal
Robô para emendas totalmente 
automatizado ROBOspin

Doffi  ng econômico garante 
máxima efi ciência
O SERVOgrip exclusivo e com monitoramen-
to automático torna desnecessário o enrola-
mento na base do fuso 

Facilidade de alternar entre 
fi o de anel e fi o compacto
Compactadores COMPACTdrum e COMPACTeasy 
para total fl exibilidade

Melhor qualidade do fi o 
com elevada produtividade 
Componentes tecnológicos de alta qualidade 
com longa vida útil

Elevada efi ciência 
da máquina   
O monitoramento permanente 
com o ISM premium garante 
uma produtividade constante 
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G 38VANTAGENS
EXCEPCIONAIS

Total fl exibilidade 
para fi os especiais
Sistemas para fi os fl amé 
(VARIOspin), fi o-alma e fi os duplos 
estão disponíveis para todos os 
comprimentos de máquina

Excelente desem-
penho de funciona-
mento, também para 
fi bras sintéticas 
Componentes especiais para produ-
ção de fi bras sintéticas e misturas

Mínima carga de trabalho
O sistema complementar WILDload, que 
pode ser adicionado ao ROBOload, permite a 
alimentação de tubos sem manuseio manual

Alteração rápida 
dos parâmetros 
do fi o
Trem de estiragem eletrônico 
FLEXIdraft  para trocas 
rápidas do fi o
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O robô vai diretamente até o fuso afetado e repara as rup-
turas de fio no menor tempo possível. Como resultado, o 
ciclo completo de emenda é realizado de forma totalmente 
automática – desde encontrar o fio nas bobinas, até enfiar 
o viajante e colocar o fio atrás do cilindro de saída. O robô 
recebe as informações necessárias do sistema de monito-
ramento individual do fuso ISM integrado.

Inovação global em fiação de anel

Qualidade consistente e ininterrupta 

Máxima produtividade com 
mínimo emprego de pessoal

O automatizado processo de emenda garante uma 
qualidade consistente da emenda do fio. O contato com as 
bobinas é amplamente evitado durante o ciclo. A camada 
externa não contém impurezas, e um fio de alta qualidade 
é produzido.

O ROBOspin possui um nível de produtividade consistente-
mente alto – 24 horas por dia. O robô para emendas reduz 
significativamente a demanda de pessoal, diminuindo 
sensivelmente os custos de mão de obra. O planejamento 
de recursos humanos e a organização da fiação também 
são facilitados.

Robô para emendas totalmente automatizado 
ROBOspin

Desempenho alto e consistente 
comprovado na fiação
O ROBOspin funciona com desempenho alto e consisten-
te em várias fiações em todo o mundo. Com algodão, a 
eficiência do emendador atinge mais de 80% na primeira 
tentativa.  Na segunda tentativa, um fio auxiliar é usado, 
adicionando-se uma eficiência de 10%. Realizar a emenda 
usando um fio auxiliar ajuda a proteger as camadas sensí-
veis do fio, melhorando, assim, a qualidade.

Título do fio Ne 26, 100% algodão cardado 
Filatório de anel Rieter com ISM premium 
1824 fusos/máquina, velocidade do fuso de 18000 rpm

Eficiência da 
emenda total

Eficiência média por dia

Primeira tentativa 
bem-sucedida

Eficiência do robô [%]

O ROBOspin é o primeiro robô para emendas totalmente automatizado desenvolvido para filatórios de anel. Um 
robô em cada lado da máquina repara as rupturas de fio que ocorrem durante a colocação em operação ou durante 
o funcionamento da máquina.
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Total flexibilidade para a produção 
de fios padrão e fios especiais

O filatório de anel G 38 é um multifuncional que permi-
te que a empresa responda rapidamente às novas exi-
gências do mercado. Opcionalmente, a máquina pode 
ser equipada com o sistema de fios flamé VARIOspin. 
Os servomotores de última geração são ideais para a 
alta dinâmica envolvida na produção de fios flamé. 

Com o software adequado, é possível programar facil-
mente uma gama de designs de fios flamé na unidade 
de operação ou em um computador externo. Isso permi-
te que fios flamé sejam produzidos de forma eficiente e 
lucrativa com a excelente qualidade Rieter.

Com os dispositivos de fio-alma, podem ser produzidos 
fios macios, duros e de dois núcleos. O filamento é 
sempre precisamente integrado ao fio. Os dispositivos 
de fio-alma trabalham com um cilindro guia transversal 
para o filamento. O sistema de deslocamento do filamen-
to é alinhado ao sistema de deslocamento do pavio. 

Para produzir um fio duplo, são necessários dois pavios 
para um fuso. No trem de estiragem, ambos são estira-
dos separadamente. Os pavios são então torcidos juntos 
no triângulo de fiação. Devido às características como 
de uma rosca, os fios duplos melhoram a qualidade do 
fio e do produto final.

Produza fios flamé a qualquer 
momento

Produção precisa de fios-alma

Produção fácil de fios duplos

EliTe® é o sistema de fiação compacta mais utilizado e versá-
til do mundo. Os componentes inovadores aumentam ainda 
mais a produtividade da máquina e a qualidade do fio, e 
diminuem os custos operacionais em comparação com outras 
soluções de compactação pneumática. 

O EliTe® foi projetado para atender às demandas mais desa-
fiadoras que as fiações de ponta produzem em um sistema 
de fiação compacta, com qualidade consistente e mínimas 
variações entre fusos. O sistema é universalmente aplicável 
e não possui restrições no que diz respeito à matéria-prima e 
ao título do fio.

 Todos os componentes do EliTe® são de excelente qualidade 
de fabricação, e projetados na Alemanha para proporcionar 
uma vida útil longa. 

A Rieter é o único fornecedor mundial com acesso a todas as 
tecnologias de compactação de fios. O comprovado sistema 
de fiação compacta EliTe® complementa a gama de soluções 
de compactação da Rieter.

Fios de fiação compacta EliTe®
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Trem de estiragem eletrônico 
para trocas rápidas do fio

O avançado acionamento eletrônico do trem de estiragem 
FLEXIdraft para o filatório de anel G 38 faz uso de motores con-
trolados por frequência. Esse acionamento eletrônico do trem de 
estiragem significa menos trabalho para o pessoal de operação. 
Parâmetros como o título do fio e a torção do fio podem ser facil-
mente ajustados na unidade de operação. Não há necessidade de 
trocar as rodas de engrenagem ou fazer quaisquer outros ajustes 
mecânicos. O operador também pode alterar o sentido de torção 
Z ou o sentido de torção S do fio na unidade de operação.

Configurar os parâmetros do 
fio eletronicamente 

Inicialização econômica 

Nenhuma ruptura do 
fio em caso de falta de 
energia

O FLEXIstart opcional permite que o trem de estiragem seja 
ligado e desligado em partes. Isso permite uma inicialização 
mais eficiente da máquina. Dependendo do comprimento 
da máquina, apenas um quarto ou metade da máquina é 
colocada em operação. Isso evita desperdício desnecessário 
de material.

Se ocorrer uma falta de energia, a energia 
rotacional dos fusos é usada para alimen-
tar os sistemas de controle da máquina. 
Neste momento, o motor principal muda 
para o modo gerador. A máquina chega 
a uma parada controlada no caso de 
interrupções prolongadas, evitando assim 
a ruptura do fio.

Acionamento do trem de estiragem FLEXIdraft com motores controlados 
por frequência

O controle pleno durante uma falta de energia reduz a perda de produção
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Potência

Motor do fuso: função de gerador

Falta de energia
Falta de energia < 2 segundos:

aceleração até a velocidade máxima

Motor do fuso: função de motor

Falta de energia > 2 segundos: 
parada controlada da máquina
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Instalação e remoção de compactadores de fios 

Compactador com canal y Movimento transversal

O compactador COMPACTeasy está atraindo clientes graças aos baixos custos de investimento. O COMPACTeasy produz fios 
com excelentes características a partir de todas as matérias-primas padrão. Baseia-se na compactação dupla intensiva sem 
necessidade de energia adicional.

O COMPACTeasy é um sistema de compactação mecânica 
que permite uma compactação real sem consumo adicio-
nal de energia devido ao canal y existente no compacta-
dor. O COMPACTeasy é particularmente adequado para 
as aplicações mais comuns, inclusive a fiação de misturas 
e 100% fibras sintéticas. É a solução ideal para clientes 
que usam a função de instalar e remover rapidamente 
para alternar facilmente entre fiação compacta e fiação 
de anel convencional.

Parte do COMPACTeasy é o suporte do movimento 
transversal. O compactador COMPACTeasy é conectado 
diretamente à haste transversal padrão do filatório de 
anel. Isso possibilita um movimento transversal de 6 mm. 
É uma vantagem considerável em relação à inversão do 
cilindro superior dianteiro que é comum nos sistemas 
mecânicos. Assim, prolonga-se a vida útil dos revesti-
mentos e assegura-se, em especial, uma qualidade de fio 
permanentemente constante.

COMPACTeasy – a nova solução de compactação mecânica

O G 38 abre novas possibilidades na fiação compacta. Os compactadores COMPACTdrum e COMPACTeasy são 
fáceis de instalar e remover, possibilitando alternar entre fio de anel e fio compacto. Os fios atendem a uma 
gama de diferentes requisitos do cliente – tenacidade do fio muito alta e redução de pilosidade. O comprovado 
sistema de fiação compacta EliTe® complementa a gama de soluções de compactação da Rieter.
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Compactação rentável Excepcionalmente flexível

O compactador COMPACTdrum acrescenta uma nova dimensão à redução da pilosidade, o que impressiona os clientes. O fio 
compacto da Rieter já é altamente demandado 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.

Devido ao tambor de baixa manutenção, a tecnologia de com-
pactação COMPACTdrum permite a fiação de fios compactos com 
custos de produção muito baixos. Isso é principalmente devido 
ao baixo consumo de energia, mesmo em níveis máximos de 
produtividade.

O sistema de tambor da peneira requer muito pouca manutenção, 
pois é montado com componentes que têm uma vida útil prolon-
gada. Isso garante que os custos de manutenção sejam mantidos 
no mínimo.

É fácil instalar e remover o compactador. Fios de anel 
convencionais e fios compactos podem ser filamen-
tados na mesma máquina. Isso, por sua vez, oferece 
elevados níveis de flexibilidade quando confrontado 
com as exigências do mercado que estão em cons-
tante mudança. O compactador pode ser adaptado a 
qualquer filatório de anel da Rieter, processa todas as 
matérias-primas e abrange todos os títulos de fio.

COMPACTdrum – a próxima etapa do inventor da compactação

15



Rieter . Filatório de anel G 38

Alta eficiência da máquina através 
da digitalização

O sistema de monitoramento individual do fuso, ISM 
premium, está integrado à máquina como padrão. Além de 
LEDs em cada fuso, possui também um LED em cada seção 
e lâmpadas de sinalização adicionais na cabeceira e na 
armação terminal da máquina. Os LEDs acendem assim que 
o limite individualmente definido para as rupturas de fio é 
excedido. Graças ao conceito de exibição de três estágios, 
os operadores são guiados até as rupturas de fio de forma 
ainda mais eficiente.

No caso de bobinas com defeito, a máquina de bobinagem envia um sinal para o ISM e o segundo LED acende na posição 
de fiação relevante. O operador é guiado diretamente para o fuso que não está funcionando corretamente, podendo intervir 
imediatamente.

Produção eficiente com o ISM premium

Opções para identificação do fuso e parada do pavio

Sem monitoramento individual dos fusos – longas distâncias para o operador Com o monitoramento individual do fuso – o caminho otimizado 
economiza tempo e aumenta a eficiência

Outra função é o monitoramento permanente da velocida-
de de cada fuso. Se um fuso se desviar das especificações 
definidas, o LED pisca indicando esse desvio. Isso permite 
que o operador identifique de maneira rápida e fácil o 
fuso não está funcionando corretamente. O operador pode 
então intervir imediatamente, evitando perda de matéria-
-prima e qualidade.

O ISM premium é a base do dispositivo de pa-
rada do pavio. Se ocorrer uma ruptura do fio, o 
ISM enviará um sinal ao dispositivo de parada 
do pavio, que, por sua vez, irá interromper a 
alimentação do pavio. Isso economiza maté-
ria-prima.
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Otimização

ESSENTIALpredict Alarmes de previsão e correlação

Controle

ESSENTIALmaintain
Controle da fiação
Monitoramento das condições

Operação

ESSENTIALmonitor
Operação da fiação
Alarmes de produtividade
Monitoramento on-line de qualidade e energia

Gerenciamento

ESSENTIALbasic
Isento de débitos

Gerência da fábrica
Loja virtual
Documentação técnica

ESSENTIAL – Rieter Digital Spinning Suite
O ESSENTIAL traz a digitalização para a fiação. O 
Rieter Digital Spinning Suite analisa dados de toda a 
fiação sem demora, o que ajuda na tomada de decisão 
rápida por parte da gerência da fiação. 

O ISM coleta todos os dados necessários e os disponi-
biliza para o ESSENTIAL. Então, o ESSENTIAL fornece 
indicadores chave de desempenho significativos e 
visualiza melhorias para todo o processo de fiação. 

Com uma análise digital abrangente e claramente organizada, 
esse sistema de gerenciamento da fábrica oferece suporte à ge-
rência, a fim de fortalecer o conhecimento da equipe da fábrica, 
eliminar ineficiências e otimizar custos. 

O ESSENTIAL é um sistema modular. A fiação pode ser gradual-
mente digitalizada. O ESSENTIALbasic, o pacote inicial do Rieter 
Digital Spinning Suite, está disponível gratuitamente para todos 
os clientes da Rieter.

Configuração modular do ESSENTIALO ISM coleta dados necessários para o ESSENTIAL
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Potencial de economia de energia com aspiração dos dois lados

Economia de energia em até 45% 

Consumo de energia com aspiração de um lado

Consumo de energia com aspiração dos dois lados
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Número de fusos

IE4 IE2IE3 IE1

Efi ciência energética

Os acionamentos do motor principal IE4 extrema-
mente eficientes foram desenvolvidos para altas 
velocidades tendo como objetivo economizar energia. 
Pode ser usado também proveitosamente em máqui-
nas com menos fusos e baixas velocidades devido ao 
seu funcionamento magnético permanente.

A eficiência não está relacionada apenas à tecnologia 
do motor, mas também ao tamanho do motor. Com 
um motor de fuso único e a escolha de motores IE4, a 
Rieter investe na produção sustentável de fios.

Acionamento efi ciente do motor 
principal IE4

O acionamento da fita de 4 fusos da Rieter é eficiente em ter-
mos de economia de energia e é fácil de manusear. O grande 
deslocamento de 90° garante que o fuso opere sem falhas, 
mesmo com uma pressão de aperto mínima. A baixa pressão 
de aperto garante um baixo consumo de energia.

O fuso LENA foi desenvolvido especialmente para altas velo-
cidades de fuso e baixo consumo de energia. Isso economiza 
adicionalmente até 4% de energia. O diâmetro da polia 
dentada de 17,5 mm e outras otimizações têm um impacto 
significativo na eficiência energética.

A aspiração dos dois lados otimiza a aerodinâmica de todo o 
sistema de aspiração. Isto reduz a energia que é necessária para 
gerar a pressão negativa necessária em máquinas com até 1824 
fusos. Comparado ao sistema de aspiração de um lado, o mesmo 
volume de ar pode ser transportado usando menos energia. A 
grande seção transversal do duto e a baixa velocidade do ar redu-
zem o atrito do ar. Isso resulta em economia de energia adicional.

Acionamento de fi ta de 4 fusos e fuso LENA

Menos energia necessária 
com aspiração dos dois lados
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A eficiência depende da tecnologia e do tamanho do motor

Outro sistema
Correia tangencial

Sistema Rieter
Fita de 4 fusos

Potência [kW]

Fonte: Siemens
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O sistema de doffing é automonitorado, incluindo o perfil especial 
da viga do doffer e as pinças removíveis. No caso de falhas, o pro-
cesso de doffing é interrompido automaticamente por um monitor 
de pressão, garantindo a mais alta segurança do processo.

O sistema de transporte de bobinas SERVOdisc é um sistema aberto 
que requer menos manutenção. O sistema é acionado por dois 
motores de 70 W deslocados diagonalmente. O que requer apenas 
10% da energia em comparação com um sistema pneumático.

O renomado e exclusivo sistema SERVOgrip da Rieter possibilita 
fazer o doffing sem necessidade de qualquer enrolamento na base 
do fuso. Com o uso do SERVOgrip, não há pontas de fio que preci-
sem ser removidas da polia dentada. Isso economiza fio e mantém a 
máquina limpa. Rupturas de fio causadas por fibras voláteis e pontas 
de fio são também evitadas, aumentando assim a qualidade do fio.

O sistema SERVOgrip é composto por uma coroa de aperto. A Rieter 
é o único fabricante cuja coroa de aperto é aberta e fechada usando 
a mesa de anéis. Isto garante uma fixação precisa e controlada do 
fio. As rupturas de fio após trocas de bobinas são assim largamente 
evitadas. 

Economize fi os com o sistema SERVOgrip

Pinças de automonitoramento

Sistema de transporte de bobinas 
confi ável e econômico SERVOdisc

Doffi  ng econômico garante alto rendimento 
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O melhor nível de produtividade possível e o mínimo 
consumo de energia significam baixos custos de pro-
dução de fio. Com a geometria de fiação exclusiva da 
Rieter e o uso consistente de componentes tecnológi-
cos de alta qualidade, o G 38 opera com as mais altas 
velocidades de fuso. Isso assegura máxima produção 
com uma qualidade de fio consistentemente alta. A 
fiação pode ser realizada em alta velocidade, mesmo 
quando as bobinas estão na fase de formação. Por 
exemplo, com um título de fio Ne 30, mais fios de até 
2% podem ser produzidos por máquina a cada ano.

Velocidades máximas do fuso

Máxima qualidade do fio com elevada 
produtividade

Formação das bobinas [mm]
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Produtividade até 2% maior usando a mesma velocidade máxima do fuso

Rieter Outros

A bobina de qualidade Q-Package para algodão contém 
uma barra de ponta, uma base “ativa” (borda de deflexão 
móvel) e uma barra de pressão (pino). A orientação da fi-
bra entre a base e o ponto de aperto do cilindro de saída é 
melhorada com o Pacote Q. A uniformidade do fio (CVm%) 
é melhorada em até um ponto percentual. Ao mesmo tem-
po, as imperfeições do fio são reduzidas em 10% a 30%.

Q-Package – a bobina de 
qualidade para algodão

Orientação alvo da fibra no trem de estiragem
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Os revestimentos de cilindros superiores Ri-Q-Cot 
desenvolvidos pela Rieter garantem uma qualidade 
de fio impecável. Existem revestimentos diferentes 
disponíveis dependendo da matéria-prima processada e 
do título do fio.

Os anéis de fiação TITAN de alta qualidade da Bräcker 
estão incluídos no conjunto padrão do G 38. Esses anéis 
de fiação têm uma longa vida útil.

Todas as máquinas são entregues unicamente com 
os renomados fusos de qualidade Novibra, os quais 
possuem excelentes características de funcionamento. 
O consumo de energia e os níveis de pressão sonora 
são menores em comparação com outros produtos. Ve-
locidades de fuso mais elevadas podem ser alcançadas, 
pois os fusos Novibra reduzem ao mínimo as vibrações 
durante o funcionamento.

O tubo de fiação Ri-Q-Tube de qualidade precisa da 
Rieter é feito de uma mistura de polímeros particular-
mente estável e possui alta precisão em condições reais 
de funcionamento. Os mancais dos fusos apresentam 
carga mínima mesmo em velocidades elevadas.

Componentes premium como padrão

O trem de estiragem Ri-Q-Draft garante a orientação ideal das 
fibras para a maioria das aplicações e um comportamento de 
funcionamento muito estável. A ponte de deflexão Ri-Q-Bridge é 
um componente fundamental no processo de fiação. A posição 
ideal e a forma da base reduzem a distância até o ponto de aperto 
do cilindro de saída. Todos os componentes de tecnologia listados, 
incluindo os manchões inferiores, são perfeitamente adaptados 
uns aos outros. Isso garante uma orientação ideal das fibras na 
área de estiragem principal. 

Orientação ideal da fi bra no trem de estiragem 
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Excelente desempenho de funcionamento, 
também para fibras sintéticas

Componentes especiais para fibras sintéticas e misturas
A Rieter oferece um pacote completo de componentes, especialmente para 
fibras sintéticas, como a faca SERVOgrip, cilindros inferiores de diâmetro 
maior e separadores reforçados. É um conjunto modular. Os elementos 
individuais podem ser configurados com base nos requisitos do cliente. A 
bobina de fibra sintética melhora o desempenho da fiação de fios feitos de 
fibras sintéticas e misturas.

A faca SERVOgrip corta o fio de maneira confiável durante o doffing e impede 
as rupturas de fio durante a partida.

Os cilindros inferiores têm um diâmetro maior e melhoram as características 
de funcionamento da máquina quando são usadas fibras sintéticas longas. 

A borda dianteira reforçada com metal dos separadores impede que as bordas 
girem. Nenhuma fibra fica retida. A passagem do fio não é interrompida pelo 
arremesso de fibras; assim sendo, a taxa de ruptura do fio é muito baixa.

A Rieter desenvolveu uma tecnologia que reduz a torção do fio antes do 
doffing. Quando combinada com a faca SERVOgrip, até mesmo fios de 
alta resistência ou fios-alma podem ser cortados corretamente durante 
o doffing.

Corte confiável de fios para fios de fibras 
sintéticas com a faca SERVOgrip
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Rieter . Filatório de anel G 38

Usar o sistema WILDload significa muito menos 
trabalho para os operadores. Os tubos são carre-
gados em um carrinho na máquina de bobinagem 
que é então conectada diretamente ao ROBOload. 
Nenhum trabalho manual é necessário.

Carregador de tubos ROBOload 
com sistema complementar 
WILDload e carrinho

Automação flexível
Várias opções de automação estão disponíveis. Com o sistema SERVOdisc, o filatório de anel pode ser ligado diretamente a 
uma máquina de bobinagem ou ao ROBOload. 

Mínima carga de trabalho

Conexão à máquina de bobinagem ROBOload ROBOload com sistema complementar WILDload

Sistema WILDload: Os tubos são recolhidos um após o outro, alinhados e alimentados no ROBOload.
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Dados da máquina 
Filatório de anel G 38

Comprimento da armação terminal dependendo da 
versão [mm]
Aspiração De um lado* Dos dois 

lados*
C1: ROBOload e sistema WILDload sem carrinho 5828 7284
C2: ROBOload sem carrinho 5185 6641
C3: Conexão com Murata, Savio, Schlafh orst 4180 5636

*A aspiração de um lado está disponível para até 1440 fusos. A aspiração de dois 
lados sempre tem um acionamento intermediário e está disponível a partir de 1296 
fusos.

Cálculo de exemplo em relação ao comprimento da 
máquina L [mm]
1824 fusos, ecartamento de 70 mm, acionamento intermediário, aspiração de dois 
lados, conexão
L = ([1824/2] x 70) + 600 + 5636 = 70076 mm

Comprimento da máquina L [mm]
L = (nº de fusos / 2 x ecartamento) + acionamento intermediário (IMD) + 
constante (C)

Número máximo de fusos
Até 1824 fusos por máquina com ecartamento de 70 mm 
Até 1632 fusos por máquina com ecartamento de 75 mm

Máquina sem acionamento intermediário (IMD)
Até 1248 fusos: todas as matérias-primas, ecartamento de 70 e 75 mm
Até 1440 fusos: 100% algodão, ecartamento de 70 mm

Comprimento do acionamento intermediário (IMD): 600 mm
Comprimento do ROBOload: 1005 mm
Comprimento do sistema complementar WILDload: 643 mm
Comprimento do carrinho: 980 mm e 1200 mm disponíveis

L1 = (fusos por máquina/2) x ecartamento
L = L1 + (IMD) + C2

Comprimento com ROBOload

L1 = (fusos por máquina/2) x ecartamento
L = L1 + (IMD) + C3

Comprimento com conexão ao bobinador

L1 = (fusos por máquina/2) x ecartamento

L = L1 + (IMD) + C1
Comprimento com ROBOload e sistema WILDload

1062

1062

1380

1586

16
40

16
40

20
05

20
05

16
40 20

05
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Rieter . Filatório de anel G 38

Dados tecnológicos

Material Algodão, fi bras sintéticas e misturas 
até 63 mm (2 1/2 pol)

Finura do fi o

Padrão Todas as matérias-primas
132 – 3,7 tex
Nm 7,5 – 270
Ne 4,5 – 160

Opcional Todas as matérias-primas
132 – 2,4 tex
Nm 7,5 – 423
Ne 4,5 – 250

Faixa de torção 200 – 3000 T/m (5,1 – 76,1 T/pol)

Estiragem 8 – 120 vezes (mecânica)

10 – 80 vezes (tecnológica)

6 – 250 vezes (VARIOspin opcional)

Dados da máquina

Número de fusos

Máx. 1824 com ecartamento de 70 mm
1632 com ecartamento de 75 mm

Mín. 288 (144 a pedido)

Por seção 48

Ecartamento 70; 75 mm

Diâmetro do anel

Ecartamento 70 mm 36; 38; 40; 42; 45 mm

Distância entre fusos 75 mm 36; 38; 40; 42; 45; 48; 51, (54) mm

Comprimento do tubo

Ecartamento 70 mm 180 – 230 mm 

Ecartamento 75 mm 180 – 250 mm

Largura da máquina

Acima do centro do fuso 660 mm

Doff er retraído 1062 mm

Doff er estendido 1380 mm

Dados do ROBOspin (opcional)

Largura da máquina

com ROBOspin

1586 mm

Ar comprimido
Mín. pressão de alimentação 7 bar

Potência instalada 2 x 0,48 kW

Dados técnicos

Velocidade do fuso Mecânico até 25000 rpm

Potência instalada

Motor de acionamento principal
dependente do número de fusos

55; 80 kW (IE3)
75; 90; 110 kW (IE4)

Acionamento do trem de estiragem

Padrão                              5 – 15,1 kW

VARIOspin 4,38 – 16,72 kW

Sem IMD 4,4 – 8,8 kW

Com EliTe® 5,0 – 19,9 kW

Com EliTe® e VARIOspin 4,4 – 18,0 kW

Acionamento da mesa de anéis 1,75 kW

Aspiração de um lado na fonte de alimentação (50/60 Hz)

até 1200 fusos           6,5 kW

1248 – 1440 fusos         9,0 kW

1488 – 1632 fusos         12,6 kW

Aspiração de um lado com inversor (50/60 Hz)

Até 1008 fusos 6,5 kW

1056 – 1440 fusos 12,6 kW

Aspiração dos dois lados com inversor (50/60 Hz)

1296 – 1824 fusos 2 x 6,5 kW

Adicional para EliTe®
dependente da confi guração

5,5 – 20,0 kW

Conexão da rede elétrica

Tensão nominal 380 – 440 V; 50/60 Hz
Outras tensões nominais disponíveis me-
diante solicitação

Ar comprimido

Pressão de alimentação mínima 7 bar

Consumo aprox. 1,5 Nm3/h (até 1.440 fusos)
aprox. 1,75 Nm3/h (até 1.632 fusos)
aprox. 2 Nm3/h (até 1.824 fusos)

Ar de escape

Quantidade de ar com aspiração de 
um lado 

9400 m3/h com 1632 fusos

Quantidade de ar com aspiração dos 
dois lados (divisão igual da quantidade 
de ar na cabeça e no pé da máquina)

11300 m3/h com 1632 fusos
11952 m3/h com 1824 fusos

Opcionais

• COMPACTdrum
• COMPACTeasy
• Fiação compacta 

EliTe®
• EliTwist® 
• Fio duplo
• Dispositivo de fi o-alma

• Fios fl amé VARIOspin
• Q-Package
• Bobina de fi bra sintética
• Fuso LENA
• Motor principal de 75; 90;

110 kW IE4
• Monitoramento de potência

• ROBOspin
• ISM basic
• DOFFlock
• ROBOload 

com sistema WILDload
• Dispositivo Roving Stop
• ESSENTIAL 25



Com4®ring
Yarn of choice
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Com4®ring é o fi o produzido em 
fi latórios de anel Rieter, caracteri-
zado pela qualidade consistente-
mente alta em comparação com ou-
tros fi os de anel. O fi o Com4®ring 
cobre toda a gama de fi os, de fi os 
muito grossos a superfi nos, e é 
universal em termos de escolha de 
fi bras. Atributos diferenciado do fi o 
Com4®ring são sua alta resistência 
e maior pilosidade, que resultam 
em boas qualidades funcionais e 
conforto de uso.
O tecido acabado destaca-se 
pela sua excelente opacidade e 
toque suave.

Vantagens do processo
• Bom desempenho do funciona-

mento
• Boa inserção da trama e baixo 

consumo de ar na tecelagem de 
jato de ar

Aplicações típicas
• Universalmente aplicável
• Vestuário exterior
• Roupa íntima
• Têxteis do lar

Características da
superfície têxtil
• Toque suave e cortina
• Elevada opacidade
• Mais gama de designs de tecidos

Características do fi o
• Alta fl exibilidade em matéria-prima, 

fi nura do fi o e natureza do fi o
• Elevada tenacidade
• Elevada pilosidade
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