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A grande área de cardagem ativa 
e as zonas otimizadas de pré e 
pós-cardagem da C 75 garantem 
uma alta taxa de produção, com 
resultados de qualidade superior 
em todas as aplicações de fi os.
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Alta taxa de produ-
ção combinada com 
a melhor qualidade 
da fi ta da carda
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C 75

Excelente 
aproveitamento 
da matéria- prima 



5

Aspiração seletiva de impurezas – 
graças ao facão ajustável no cilindro 
abridor – inserções variáveis nas 
zonas de pré e pós-cardagem e vá-
rias velocidades dos fl ats otimizam o 
aproveitamento da matéria-prima.
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O sistema de esmerilhamento 
integrado IGS afi a a guarnição com 
efeito duradouro. Isso prolonga a 
vida útil da guarnição em até 20%.
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C 75

Fita da carda 
com qualidade 
consistente
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Curtos períodos 
de inatividade
Ajuste rápido para 
matérias-primas devido à 
construção modular

Soluções elaboradas do 
começo ao fi m
Operação da máquina sem intervenções 
devido ao peso absolutamente uniforme 
da manta e à formação do velo

AEROfeed
Alimenta até dez 
cardas em uma linha 
com produção de linha 
de 1200 kg/h

Excelente aproveitamento 
da matéria-prima
Aspiração seletiva de impurezas durante 
o processo de cardagem

Grande área de 
cardagem ativa
A grande área de cardagem 
ativa signifi ca uma alta taxa de 
produção e qualidade superior 
para todas as aplicações

Fita da carda 
com qualidade 
consistente
IGS – garante guarnições 
permanentemente 
afi adas e aumenta a vida 
útil das guarnições
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C 75
Economia de 
energia
Design compacto com 
pequenas massas móveis

Processo encurtado
pelo RSB-Module 50

Tudo sobre controle
Qualidade da fi ta da carda e produção 
elevadas com a autorregulagem confi ável 
da carda e o percurso controlado das 
fi bras

VANTAGENS
EXCEPCIONAIS
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C 75 – a carda para todas as aplicações
Isso ocorre graças à combinação de uma grande área de cardagem ativa 
e zonas de pré e pós-cardagem otimizadas

Os 32 flats envolvidos são um fator fundamental para 
garantir a qualidade do fio na Carda C 75. Além de uma 
área de trabalho de 1,5 m, a C 75 também possui uma 
das maiores áreas de cardagem ativa.
O índice de cardagem ativa (ACI) é um parâmetro para a 
área de cardagem efetiva – o número de flats envolvidos 
é multiplicado pela largura de trabalho da carda. A tabela 
contém modelos de cardas com diferentes ACIs e mostra 
claramente por que a C 75 realiza um bom trabalho de 
cardagem.

Área de cardagem ativa

1,28 m = 100%

C 75: 1,5 m = 134%

Principais características da área de cardagem

Carda C 75 Concorrente

Largura de trabalho 1,50 m 1,28 m

Quantidade de flats 99 84

Flats em posição de operação 32 28

Largura de trabalho [m] 1,50 1,28

ACI 48 35,8

Vantagem da C 75 versus 
concorrentes

+34% –

A precisão da fenda da carda em toda a largura da máqui-
na continua sendo a chave para alcançar o resultado cor-
reto para a cardagem. A fenda da carda é determinada de 
acordo com a produção e a matéria-prima que está sendo 
processada. O percurso preciso dos flats, as tolerâncias 
apertadas e a combinação de materiais da placa de ferro 
fundido e do tambor de ferro fundido garantem que a fen-
da da carda permaneça precisamente nas configurações 
especificadas, mesmo durante a operação.

Fenda da carda precisa
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Ótimo aproveitamento de matéria-prima 
Economias graças à aspiração mais seletiva de impurezas

O facão para eliminar cascas no cilindro abridor pode ser rapidamente ajustado para otimizar o aproveitamento da maté-
ria-prima, bem como a adaptação flexível a várias matérias-primas. A C 75 oferece ótimas possibilidades de configuração 
para todas as exigências práticas. O facão para eliminar cascas é ajustado manualmente. Uma versão automatizada está 
disponível opcionalmente, o que possibilita o ajuste do facão para eliminar cascas durante a produção.

Fibra Impureza

Largura de aspiração 
70 mm

Aspiração de sujeira

Largura de aspiração 
40 mm

Fibra Impureza

Com o cilindro abridor, a largura de aspiração pode ser variavelmente ajustada de acordo com o teor de impurezas do algodão e a quantidade necessária de refugo

Distância de aspiração variável no cilindro abridor

Com a aspiração seletiva de impurezas, você determina o sucesso econômico com base no aproveitamento inteligente do 
material de fibra bruto e na qualidade pretendida do produto final. O potencial de economia é considerável, conforme mostra 
o gráfico intitulado "Potencial de economia com a C 75, dependendo do preço do algodão e da porcentagem de refugo (base-
ado em uma produção de linha de carda de 800 kg/h)".

Economias com a aspiração seletiva de impurezas

China

Potencial de economia com a C 75, dependendo do preço do algodão 
e da porcentagem de refugo (baseado em uma produção de linha de 
carda de 800 kg/h)

Índia Cotlook A

USD 6,00

USD 5,00

USD 4,00

USD 3,00

USD 2,00

USD 1,00

USD 0,00
China Índia Cotlook A

Valor mais alto [USD/kg] USD médio 2010 – 2014

Faixa de preços do algodão

Área de atuação
Economias com 
a C 75

1,51,2510,750,50,25

USD 250000,00

USD 200000,00

USD 150000,00

USD 100000,00

USD 50000,00

USD 0,00
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A otimizada utilização da matéria-prima resultante do facão para 
eliminar cascas de baixo desgaste nas zonas de pré e pós-carda-
gem é extremamente lucrativa. As inserções podem ser substitu-
ídas no menor tempo possível, sem o uso de ferramentas. Quatro 
projetos estão disponíveis para os diferentes graus de contami-
nação – aberto, fino, médio e forte.

Influência da força das inserções na composição do refugo

Inserção grossa 8 mm

Fibra Impureza

Inserção fi na 2 mm

Fibra Impureza

As inserções são usadas  para ajustar a proporção ideal de fi bras boas para 
refugo.

A velocidade dos flats pode ser continuamente 
ajustada para combinar a produção e a qualidade 
através de um conversor de frequência, indepen-
dente da velocidade do tambor. Isso significa que 
a carda é perfeitamente adequada para a matéria-
-prima sendo utilizada.

A velocidade continuamente ajustável do fl at é defi nida para máxima economia.

Aspiração de refugo com velocidade variável do flat

0,10 0,39 

Velocidade
[m/min]

Fibra Impureza

Velocidade variável do fl at

As inserções podem ser alteradas mais rápida e facilmente para aspiração variável de 
impurezas

Q-Package nas zonas de pré e pós-cardagem
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As características do descarte separado do refugo do 
cilindro abridor são:
• Remoção de refugo muito econômico e intermitente, o 

qual é integrado ao transporte do refugo da sala de limpe-
za e não gera nenhuma necessidade adicional de ar. 

• Uma avaliação visual da composição do refugo pode ser 
realizada a qualquer momento.

• A caixa de saída presente nos cilindros assegura um ma-
nuseio fácil durante os trabalhos de manutenção e reparo.

Refugo do cilindro abridor

Exemplo

Produção (12 C 75 a 95 kg/h) 1140 kg/h

Horas de trabalho anuais 8400 h

Total de refugo de carda 5,5%

Refugo do cilindro abridor 1,5%

Refugo misturado sem descarte separado do 
refugo do cilindro abridor

USD/kg 0,72

Refugo do cilindro abridor com 
descarte separado do refugo do cilindro abridor

USD/kg 0,43

Resíduos de flat e cardagem com 
descarte separado do refugo do cilindro abridor

USD/kg 0,97

Economia anual USD 54104

A C 75 tem uma opção adicional para o 
descarte separado do refugo do cilindro 
abridor, que possui um tempo de retorno 
extremamente curto. Isso significa que o 
refugo mais valioso do flat é separado do 
refugo mais sujo do cilindro abridor. Este é 
revendido como matéria-prima valiosa ou 
é alimentado na fiação por meio de uma li-
nha de reciclagem para a produção de fios.

Descarte separado do refugo do cilindro abridor

Instalação com remoção por aspiração separada do refugo do cilindro abridor
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Sistema único de esmerilhamento integrado IGS 
Garante uma qualidade consistente e aumenta a vida útil  
da guarnição em 20%

No IGS-classic, um esmeril é movimentado automaticamen-
te ao longo da guarnição do tambor durante a produção.  
Esse processo é feito 400 vezes durante a vida útil prevista 
da guarnição. O programa do plano de esmerilhamento 
calcula a distribuição ideal dos ciclos de esmerilhamento 
ao longo da vida útil da guarnição do tambor.

O IGS-classic mantém a guarnição do tambor afiada

400x

Retificado manualmente/retificado com o IGS-classic (400 vezes)

Retificado manualmente Retificado automaticamente

O desgaste contínuo das guarnições 
ganha importância com as cardas 
altamente produtivas. O Sistema de 
esmerilhamento integrado (IGS), 
exclusivo da Rieter, resolve este 
problema desde o início, mantendo 
a guarnição sempre afiada.
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Com o IGS você economiza dinheiro

Na prática, verifica-se que o ciclo de vida útil da guarnição 
do tambor pode ser prolongado em 10 – 20% em todas as 
aplicações graças ao uso do IGS-classic. Além disso, são 
evidentes as economias obtidas com os requisitos de ma-
nutenção mais baixos. Também, os tempos de inatividade 
da máquina necessários para o esmerilhamento manual 
são eliminados.

Sem o IGS: esmerilhamento manual do tambor e do flat
IGS-classic: esmerilhamento automático do tambor e esmerilhamen-
to manual do flat 

IGS-top + IGS-classic = IGS-system: esmerilhamento automático do 
tambor e dos flats, ajuste manual dos flats

Melhoria da qualidade com o IGS-system

Ne
ps

 n
a 

fit
a 

da
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ar
da

Número aceitável de neps

Aumento da vida 
útil da guarnição

O IGS-top afia adicionalmente a guarnição dos chapéus

O IGS-top afia de maneira totalmente automática a 
guarnição dos chapéus. A unidade de operação calcula 
os ciclos de esmerilhamento durante a vida útil pré-se-
lecionada da guarnição dos chapéus. Muitas pequenas 
operações de esmerilhamento garantem que a qualidade 
seja mais consistente do que em um cilindro de esmeri-
lhamento plano, com menos operações manuais agressi-
vas de esmerilhamento.

Te
m

po
 re

qu
er
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o

Esmerilhamento manual

Tempo requerido

IGS-classic

IGS-system
IGS-classic e  
IGS-top

Esmerilhamento do 
tambor

Esmerilhamento 
do flat

Ajuste

Guarnições após produção de 240 toneladas, com IGS-top (lado esquerdo), sem 
(lado direito)

IGS-top

Vida útil da guarnição
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A fórmula para um baixo consumo de energia 
está no projeto da máquina 
Menor consumo de energia do que todas as outras cardas 

Carda C 75 – a carda verde 

Custos de energia transparentes 
graças ao monitoramento de 
energia

Na produção de fios, o consumo de energia representa 
um importante fator de preço. Com as máquinas de 
fiação da Rieter, o foco sempre foi o baixo consumo de 
energia. Com a introdução da tecnologia de 1,5 m, o 
consumo de energia das cardas foi significativamente 
reduzido. Graças às inovações na área de flats, a Car-
da C 75 mostra um consumo de energia 20% menor 
(kW por quilograma de fita da carda produzida).

O requisito de consumo de energia excepcionalmente 
baixo é resultado da:
• Capacidade de desempenho máximo
• Máquina com geometria inovadora com pequenas 

massas móveis, como com o tambor com uma maior 
largura de trabalho

• Máquina com construção precisa; por exemplo, distân-
cia exata entre flats

Um pacote de monitoramento de energia pode opcio-
nalmente ser integrado à C 75. Os dados de consumo de 
energia são transferidos para o sistema de monitoramen-
to da fábrica ESSENTIAL Rieter Digital Spinning Suite. 
Esse sistema exibe claramente os valores de consumo de 
energia. Isso permite ao proprietário da fiação monitorar 
o consumo de energia da fábrica a qualquer momento.
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Rieter . Carda C 75 de alto desempenho

Os dados se baseiam na mesma qualidade de cardagem e 0,1 USD/kWh

A C 75 economiza mais de 40% da energia em comparação com cardas de 1 m, com a mesma qualidade de cardagem
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Cu
st

os
 p

ar
a 

um
a 

lin
ha

 d
e 

ca
rd

a 
de

 8
00

 k
g/

h 
[C

HF
/a

]

102942

59509

Economia anual: 43433 CHF

Consumo de energia com fibras sintéticas, 100% viscose, Ne 30

= 24% de economia de energia com a C 75
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Os detalhes são baseados em valores de qualidade comparáveis, ou seja, a C 75 produz uma fita da carda igual ou melhor em uma taxa de produção mais alta
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Design modular

Substituir o cilindro abridor, a guarnição dos chapéus e do doffer 
por cardas convencionais exige um trabalho de manutenção 
demorado. A construção modular da C 75 reduz esses tempos de 
inatividade para valores mínimos nunca antes alcançados. Todos 
os três módulos são ainda mais rápidos de substituir com os 
módulos sobressalentes opcionais preparados. Cada uma dessas 
operações requer apenas um membro da equipe de manutenção. 
Por exemplo, o módulo do cilindro abridor pode ser completa-
mente substituído em menos de 90 minutos. Com o IGS-system e 
o conceito de máquina modular, a Rieter deu um passo importan-
te no sentido de reduzir os tempos de inatividade da máquina, 
mantendo, ao mesmo tempo, uma qualidade de fita da carda 
consistentemente melhor.

Módulos aumentam a produtividade

Além da aparência moderna e atraente da C 75, há também 
muitas melhorias ergonômicas. Elas garantem a facilidade de uso 
e tempos de inatividade mínimos.

Design modular
Tempos de inatividade mínimos
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AEROfeed
Alimentação de até 1200 kg/h em linha contínua

Até 1200 kg/h* de material de floco de fibra podem ser processados economicamente com dez cardas em uma linha contí-
nua. Além disso, é possível efetuar de forma flexível a alimentação da linha de cardas, o que permite uma utilização ideal 
com vários lotes de matérias-primas.

*depende da matéria-prima

AEROfeed
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Controle de pressão patenteado

Proteção efetiva da carda com 
detector de metais na entrada da 
carda

O controle de pressão patenteado no duto subs-
titui o controle clássico com barreira de luz. Na 
entrada da carda define-se com precisão o peso 
da manta, tomando em consideração as matérias-
-primas e suas caraterísticas. O resultado é uma 
variação mínima [CV%] do peso da manta.

Em uma moderna linha de sala de limpeza, vários 
módulos de aspiração são instalados antes da carda 
para remover corpos estranhos. Apesar disso, ainda 
podem entrar na carda peças metálicas, o que pode 
causar graves danos à máquina. Um detector de 
metais na entrada da carda detecta as menores peças 
metálicas e para a máquina a tempo. Peças metálicas 
indesejadas podem ser facilmente removidas. Isso 
aumenta a disponibilidade das cardas e assegura 
uma produção confiável.

Soluções sofisticadas da entrada à saída da carda
Manta uniforme e funcionamento suave da máquina

CV
 [%

]
CV

 [%
]

Evolução do peso da manta durante 24 horas

Controle de barreira de luz convencional

Novo controle de pressão patenteado no duto

Detector de metais na entrada da carda
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Manutenção rápida dos cilindros de limpeza do chapéu da carda 
com o sistema EVObrush
Os dois cilindros de limpeza do chapéu da carda para a unidade de limpeza da tampa da C 75 são equipados com o exclu-
sivo sistema EVObrush. O sistema é composto por seis segmentos facilmente conectáveis   com guarnições de limpeza. A 
marcação colorida e a marcação do sentido de torção significam que é fácil substituir a guarnição de limpeza. A substitui-
ção não exige nenhum equipamento especial e pode ser realizada de forma rápida e fácil diretamente na carda.

Fibras sintéticas com enzimagens com tendência para 
empastar ou algodões com açúcar tendem a contaminar os 
elementos guia das fibras. A ponte de velo deve ser limpa 
com frequência para manter o nível de qualidade. A solu-
ção para estes trabalhos demorados de manutenção é a 
nova ponte de velo patenteada. No menor tempo possível, 
ela pode ser desmontada, limpa e remontada. Caso haja 
um componente de substituição apropriado na fiação, o 
tempo de inatividade pode ser reduzido a alguns minutos. 
A nova ponte de velo permite obter um velo uniforme e 
perfeito, e garante a operação contínua da carda. Os pon-
tos grossos são substancialmente reduzidos.

Desmontagem rápida da ponte de velo – uma solução satisfatória
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Formação da fita da carda
A fita da carda é formada por meio de um sistema dinâ-
mico de transporte do velo, composto por duas mesas 
transversais e um par de cilindros do disco. Desse modo é 
possível produzir com segurança fitas finas [4 ktex] a uma 
elevada velocidade de saída.

Controle a curto prazo

A cavidade de alimentação mede a espessura da manta 
fornecida. A velocidade do cilindro de alimentação da 
carda se ajusta automaticamente de acordo com os valo-
res determinados, de modo a obter uma finura da fita da 
carda uniforme. 

Controle a longo prazo 

A finura da fita da carda é medida por um par de cilindros 
de disco na saída da fita. Os sinais medidos são processa-
dos   e usados   para controlar o sistema de alimentação.

Da manta à fita da carda
Inspeção perfeita das fibras para qualidade inigualável da fita da carda

Controle da carda

Sistema de controle da carda

1 Sinal de entrada: espessura da manta

2 Sinal de saída: velocidade de alimentação do duto

3 Unidade de controle para processamento de sinal

4 Sinal de entrada: Velocidade de saída

5 Sinal de saída: velocidade do cilindro de alimentação

6 Sinal de entrada: nível de enchimento do duto

7 Sinal de entrada: finura da fita da carda
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O prato giratório da fita da carda ocupa muito pouco 
espaço e está otimamente adaptado à C 75. Uma 
dispositivo compacto de separação da fita da carda, 
integrado à unidade da calandra, funciona de forma 
confiável durante a produção. O peso da fita se mantém 
inalterado do início ao fim do enchimento da lata.

Para o prato giratório da fita da carda, a Rieter 
oferece latas com um diâmetro de 1200 mm. A 
capacidade das latas é 43% superior às latas com 
um diâmetro de 1000 mm. Isso diminui o número 
de transportes de latas e emendas de fita da carda 
nos processos subsequentes. Assim, os processos 
e os custos no processo da fiação são otimizados. 
Duas variações de disposição diferentes estão 
disponíveis para garantir o posicionamento ideal 
no prédio.

Troca da lata sem perda de 
produção e qualidade

Processos otimizados com 
latas com um diâmetro de 
1200 mm

Lata de 1000 mm
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O novo módulo do passador RSB-Module 50 na Car-
da C 75 aprimora a eficiência da fiação. Em especial na 
fiação de rotor, o processo direto também aumenta a 
qualidade do fio ao processar material com alto teor de 
fibras curtas ou fibras recicladas. Um processo do passa-
dor mais curto é também parcialmente concebível para 
outros processos de fiação, como a fiação de jato de ar. 

O RSB-Module 50 baseia-se na conhecida tecnologia de 
acionamento e estiragem do passador autorregulado 
RSB-D 50. Além disso, o módulo do passador apresenta um 
tipo completamente novo de tecnologia de palpamento para 
autorregulagem e monitoramento da fita da carda de saída. 
Isso garante uma melhor qualidade da fita da carda e do fio.

O melhor processo curto da categoria
Módulo do passador RSB-Module 50 com tecnologia exclusiva   

Novas referências em encurtamento do processo
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Em um módulo do passador da carda, a velocidade de entra-
da da fita da carda é significativamente maior do que em 
um passador autorregulado devido à menor estiragem total. 
Além disso, apenas uma única fita da carda é apalpada, 
diferente de um passador. Em ambos os casos, os requi-
sitos para um palpamento preciso são maiores, e é neste 
ponto que os sistemas de sensores mecânicos atingem seus 
limites.

A leitura do módulo do passador funciona sem contato, o 
que resulta em valores de leitura mais precisos e, portanto, 
em um controle mais preciso. A qualidade da fita da carda e 
do fio é melhor com esta tecnologia de sensor. Mesmo que o 
peso da matéria-prima ou da fita da carda seja alterado, ne-
nhum rolo apalpador deverá ser substituído. Isso aumenta a 
flexibilidade e reduz os custos. 

A fita da carda de saída é também monitorada pelo novo 
tipo de tecnologia. Isto ocorre através do Rieter Quality Mo-
nitor (RQM). O RQM é posicionado na frente dos cilindros 
de calandra e para a máquina se os valores limites pré-sele-
cionados forem excedidos. 

Tecnologia de alta frequência para 
uma autorregulagem precisa

Diferente dos modelos convencionais com apenas uma zona 
de estiragem, o trem de estiragem 4 sobre 3 com duas zonas 
de estiragem apresenta vantagens significativas em termos 
de uniformidade do fio. Pode-se definir distâncias de cilindro 
estreitas no trem de estiragem, o que indica a possibilidade 
de processar bem comprimentos de fibra curtos. Os grandes 
cilindros superiores garantem um funcionamento sem inter-
rupções, bem como uma longa vida útil. Os lábios de limpeza 
com elevação automática reduzem a formação de depósitos 
nos cilindros superiores do trem de estiragem e, consequen-
temente, os procedimentos de limpeza associados. 

Com 45% menos correias e elementos de acionamento, o 
conceito de acionamento patenteado ECOrized é a base para 
o baixo consumo de energia. Com dois servoacionamen-
tos no trem de estiragem, é possível ajustar facilmente na 
unidade de operação uma estiragem total de até cinco vezes. 
O acionamento separado do prato giratório resulta em um 
caminho reto das correias e uma vida útil consideravelmente 
mais longa.

Tecnologia comprovada do passador 
RSB-D 50 também no módulo do 
passador

Sistema de leitura
Trem de estiragem

Monitoramento da 
Qualidade Rieter 
(RQM)

Cilindros de saída
Servoacionamento AC

Regulador automático
Servoacionamento AC

Processador de sinais 
digitais

Princípio da autorregulagem com o novo sensor de alta frequência
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Do algodão às fibras sintéticas

Todas as caraterísticas descritas fazem com que a 
Carda C 75 seja definitivamente uma carda universal, 
podendo ser utilizada em todas as áreas de aplicação. Ela 
está preparada para qualquer perfil de exigência, quer 
se trate de fibras sintéticas, algodões finos ou grossos ou 
misturas com fibras sintéticas.

Carda C 75 para todas as aplicações
Fibras naturais ou sintéticas – A C 75 processa ambas

A C 75 processa de forma confiável diversas matérias-primas e suas misturas.

Exemplo de uma sala de limpeza e uma linha de cardas com elevada flexibilidade, processando simultaneamente duas misturas distintas, algodão e fibras sintéticas
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A vantagem da C 75 como uma carda com um projeto modular é 
poder ser adaptada rapidamente a exigências de fibras sintéticas 
novas ou conhecidas, sem que se tenha de reinventar a cardagem 
de alto desempenho. Em comparação com a versão para algodão, 
existem várias diferenças visíveis e outras que precisam de uma 
análise mais aprofundada:
• Os componentes para guiamento das fibras são feitos de cromo 

(chapas metálicas especialmente revestidas). 
• As guarnições do cilindro abridor, do tambor, dos flats e do doffer 

são projetadas especificamente para fibras sintéticas produzidas a 
partir de polímeros naturais ou sintéticos.

• As zonas de pré e pós-cardeamento estão adequadamente equipa-
das com os elementos de cardagem (veja o gráfico).

A C 75 para fibras sintéticas

O mais recente desenvolvimento, o CLEANcoil-
-PES com um novo tipo de revestimento, oferece 
vantagens únicas em enrolamento. Mesmo com 
fibras de poliéster críticas, o ciclo de limpeza 
pode ser estendido em pelo menos 100%. Isso 
também leva a uma qualidade de fita e fio mais 
consistente.
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Dados da máquina
Carda C 75

Dados tecnológicos

Matéria-prima Algodão e fi bras sintéticas até 65 mm

Produção até 225 kg/h

fi nura da fi ta da carda 4 – 20 ktex

Peso da manta 350 – 900 g/m

Dados técnicos (C 75 sem enrolamento de fi ta da carda)

Potência instalada** 23,5 – 29,8 kW

Velocidade de saída até 330 m/min

Ar comprimido 0,7 Nm3/h

Ar de saída 1,20 m3/s

Remoção de refugo Aspiração central, descarte separado do refugo do cilindro abridor

Velocidade do tambor 600 – 900 rpm

Dados da máquina

Comprimento da máquina (com duto padrão) 3325 mm

Largura da máquina 2380 mm

Peso da máquina (com duto padrão) 5575 kg

Largura de trabalho 1500 mm

*    JUMBOfeed
** com inversor de frequência, incl. duto

2380

36
55

 (3
75

5*
)

345 2980

3325

29
30

 (3
75

5*
)

72
5 

(8
25

*)

120 (140*)

50
0 

(6
00

*)

19
61

75



29

Rieter . Carda C 75 de alto desempenho

Carda C 75 com prato giratório da fita da carda CBA

Dimensão das latas

Ø das latas [mm] 1000

Altura das latas [mm] 1200, 1300, 1500

CBA montado no chão, inserção do lado

Dados técnicos do prato giratório da fi ta da carda CBA

Potência instalada 1,4 kW

Ar comprimido 0,05 Nm3/h 

Ar de saída 0,1 m3/s

1500 196
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Carda C 75
com prato giratório da fita da carda para latas de 1200 mm

Prato giratório da fi ta da carda montado no chão

Dados técnicos do prato giratório da fi ta da carda para latas de 1200 mm

Potência instalada 2,32 kW

Altura das latas 1200/1300 mm

2800 250345 2980

1840 350
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Carda C 75
com RSB-Module 50

Cartucho de lata vazia, latas com rodízios

Ø das latas [mm] Quantidade de latas vazias Medições [mm]

A B

400 5 4790 2320

420 5 4790 2320

450 4 4565 2320

470 4 4565 2380

500 4 4765 2380

600 3 4814 2380

Cartucho de lata vazia, latas sem rodízios

Ø das latas [mm] Quantidade de latas vazias Medições [mm]

A B

400 5 3910 2320

420 5 3910 2320

450 4 3710 2320

470 4 3710 2380

500 4 3741 2380

600 3 4750 2380

Dados técnicos do RSB-Module 50

Velocidade de saída Máximo 900 m/min

Trem de estiragem 4 sobre 3

Estiragem total até cinco vezes

Potência instalada 9,65 kW

Ar comprimido 0,16 Nm3/h

Ar de saída 0,28 m3/s

1277345 2980

23
80



www.rieter.com

Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 8320
sales.sys@rieter.com
parts.sys@rieter.com

Rieter India Private Ltd.
Gat No. 768/2, Village Wing
Shindewadi-Bhor Road
Taluka Khandala, District Satara
IN-Maharashtra 412 801
T +91 2169 304 141
F +91 2169 304 226

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.

3305-v1 pt 1906

Rieter (China) Textile 
Instruments Co., Ltd.
390 West Hehai Road 
Changzhou 213022, Jiangsu 
P.R. China 
T +86 519 8511 0675  
F +86 519 8511 0673


