
Preparação da fibra
Carda C 80

Carda C 80 de alto desempenho

C 80

A mais produtiva 
carda do mercado



C 80
Em comparação com o benchmark atual, a 
C 80 produz até 30% mais fita de carda, o que 
leva a menores gastos com energia elétrica. 
Uma área de cardagem tecnológica máxima é 
a base para a maior taxa de produção.
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Produção 
30% maior
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C 80

Economia de 
até 1% de  
matéria-prima
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Com as mais longas zonas de pré e 
pós-cardagem do mercado e extração 
seletiva de impurezas, esta solução 
oferece ótimo aproveitamento de ma-
téria-prima em todas as aplicações.
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C 80

Manutenção fácil

6



O projeto modular e a configuração central 
da fenda de cardagem facilitam a manuten-
ção e diminuem ao máximo as paradas.
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Com as mais longas zonas de pré e pós-
-cardagem do mercado e extração seletiva 
de impurezas, esta solução oferece 
ótimo aproveitamento de ma-
téria-prima em todas as 
aplicações.

Fácil de usar
A grande e colorida tela sensível ao toque oferece orienta-
ção integrada ao operador. As peças podem ser substituí-
das rapidamente, mantendo o mínimo de paradas.

Economia de até 
1% de matéria-prima

Produção 30% maior 
A C 80 produz até 30% mais fita 
de carda do que outras cardas de 
alto desempenho presentes no 
mercado, resultando nos menores 
gastos com energia elétrica. A 
capacidade de alcançar elevadas 
taxas de produção se baseia 
no maior comprimento de 
cardagem e na maior 
área de cardagem 
ativa.
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C 80
Manutenção fácil
O inteligente projeto de portas articuladas 
oferece acesso ideal para trabalhos de ma-
nutenção. A fenda de cardagem pode ser 
ajustada de maneira centralizada, rápida 
e com extrema precisão. As paradas são 
mínimas. 

Ótima qualidade da fita
A grande área de cardagem ativa com 40 flats ativos e a precisão da 
fenda de cardagem são fundamentais para assegurar um ótimo resultado 
de cardagem. Funções novas e já comprovadas desempenham um papel 
significativo na produção de fitas de alta qualidade e produtividade.

VANTAGENS 
EXCEPCIONAIS 
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Rieter . Carda C 80

Zona de pós-cardagem

Zona de cardagem

Zona de pré-cardagem

Baixos custos de produção com 
a mais nova geração de cardas

Comprimento de cardagem e área de cardagem: principais fatores
A grande área de cardagem ativa e a circunferência do 
tambor otimizada são fundamentais para assegurar elevados 
níveis de produção. 

A quantidade de flats na posição de operação é a base para 
a alta taxa de produção e a ótima qualidade. Esse valor é 
expresso pelo Índice de cardagem ativa (ACI, Active Carding 

C 80 – A mais produtiva carda do mercado
O novo padrão 

Index). Além dos flats ativos, a área de trabalho da 
carda também é considerada nesse cálculo. O ACI 
é calculado multiplicando a área de trabalho em 
metros pelo número de flats ativos. Quanto mais alto 
for o valor ACI, melhor será o efeito de cardagem. Ter 
um valor ACI ideal aumenta tanto a produtividade da 
carda quanto a qualidade da fita da carda.

A carda C 80 produz até 30% mais fita da carda do que 
qualquer outra carda atualmente disponível no mercado. 
Como resultado, o número de cardas necessárias em 
uma fiação pode ser significativamente diminuída. Isso 
diminui os custos de produção e, ao mesmo tempo, ofe-
rece a melhor qualidade em todas as aplicações de fio.
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Rieter . Carda C 80
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Maior taxa de produção significa 
menor consumo de energia
Uma produção maior diminui o consumo de 
energia, pois menos cardas serão necessárias para 
obter a mesma taxa de produção das cardas. Antes 
eram necessárias 12 cardas, agora são necessárias 
apenas 10, o que significa que o consumo total 
de energia é menor. Acionamentos com eficiência 
energética e componentes inovadores são outras 
razões pelas quais os gastos com energia por qui-
lograma de fita de carda produzida são menores, 
mesmo com uma maior taxa de produção.

Carda C 80 1,28 m

Número total de flats 116 84

Flats em posição  
de operação

40 28

Área de trabalho (m) 1,5 1,28

ACI 60 35,8

Vantagem Rieter 68%

*Fio de anel de algodão, Ne 30, penteado

Número necessário de cardas – Rieter (8 cardas), concorrentes (10 cardas)

1.28 m

Carda C 80
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Rieter . Carda C 80

Economia de 1% de matéria-prima
Extração seletiva de impurezas

A C 80 possui uma seção transversal ótima, 40 flats ativos e as mais longas zonas 
de pré e pós-cardagem, de modo que foi projetada para usar matérias-primas de 
maneira sustentável. A abertura preliminar dos flocos de fibra na longa zona de 
pré-cardagem permite que as fibras sejam delicadamente preparadas para separa-
ção pelos flats. No total, 40 flats são empregados e realizam o trabalho de cardagem 
ativa. Na zona de pós-cardagem, as fibras são acomodadas e limpas novamente, e 
toda a poeira é removida. As longas zonas de pré e pós-cardagem permitem que 
sejam utilizados até quatro elementos Q-Package. Esse recurso significa que a carda 
C 80 pode ser adaptada especificamente para qualquer matéria-prima. Isso resulta 
em um menor risco de danos à fibra e o processo utiliza menos matéria-prima. Os 
elementos de cardagem são projetados para uso com as propriedades da matéria-
-prima. Também é possível instalar uma faca raspadora, um segmento de cardagem 
e/ou um segmento de orientação das fibras.

O lucro em dólares americanos depende de onde o algodão é proveniente
Base de cálculo: Linha de cardas com saída de fita de 900 kg/h em 8400 horas de operação

0,25 0,5 0,75 1,5 1,75 21,251

Economia de matéria-prima em %
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A seção transversal ótima economiza matéria-prima

Potencial de economia com extração seletiva 
de impurezas
Com a extração seletiva de impurezas, é possível otimizar tanto o aproveitamento 
da matéria-prima quanto as expectativas de qualidade do produto final. O aprovei-
tamento de material oferecido pela C 80 é até 1% melhor do que o oferecido por 
modernas cardas de alto desempenho. Esse maior aproveitamento gera um benefício 
de custo significativo. Dizem que as coisas boas vêm em três e, então, a C 80 apre-
senta três elementos que possibilitam o aproveitamento ideal do material e o ajuste 
flexível para diferentes matérias-primas.

1. Faca raspadora no cilindro abridor que pode 
ser rapidamente ajustada por meio eletrôni-
co durante a produção.

2. Longas zonas de pré e pós-cardagem nas 
quais é possível configurar o número de 
Q-Packages (elementos) de modo a atender 
às demandas tecnológicas e econômicas. 
Vários insertos nos Q-Packages possibilitam 
a extração seletiva de impurezas.

3. A velocidade dos flats é infinitamente vari-
ável; a velocidade configurada influencia o 
resultado da extração seletiva de impurezas 
e da cardagem. 
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Rieter . Carda C 80

Os quatro insertos são usados para determinar a relação entre as fibras boas e a extração de impurezas.

8

Alto

2

Fino

0

Aberto

5

Médio

Remoção separada de resíduos do cilindro abridor

O que significa extração seletiva de impurezas
O ótimo aproveitamento da matéria-prima resultante 
da faca raspadora de baixo desgaste com diferentes 
larguras de extração nas zonas de pré e pós-cardagem 
é extremamente lucrativo. 

A C 80 tem uma opção adicional para descarte 
separado de resíduos do cilindro abridor que 
se paga muito rapidamente. 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 linha de reciclagem para 
a produção de fios.

Exemplo

Produção (8 unidades C 80 a 119 kg/h) 952 kg/h

Horas de trabalho por ano 8400 h

Total de refugo de carda 5,5%

Refugo do cilindro abridor 1,5%

Refugo misturado sem descarte separado do refugo do cil-
indro abridor

USD/kg 0,75

Resíduos do cilindro abridor com descarte separado de 
resíduos do cilindro abridor

USD/kg 0,75

Resíduos dos flats e carda com descarte separado de resídu-
os do cilindro abridor

USD/kg 0,99

Economia anual USD 52800

As características da remoção separada de resíduos do cilindro 
abridor são:
• A remoção intermitente de resíduos é integrada ao transporte 

de resíduos da sala de abertura. Essa integração quer dizer que 
nenhum ar adicional é necessário, garantindo um processo muito 
eficiente em termos de energia.

• Uma avaliação visual da composição dos resíduos pode ser reali-
zada a qualquer momento.

• A caixa de resíduos presente nos cilindros assegura um manuseio 
fácil durante os trabalhos de manutenção e reparo.

Os insertos podem ser substituídos no menor tempo possí-
vel, sem o uso de ferramentas. Quatro projetos estão dispo-
níveis para os diferentes graus de contaminação – aberto, 
fino, médio e forte.
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Rieter . Carda C 80

Manutenção e operação fáceis
Disponível com uma alça que cobre toda a seção transversal da máquina 

Soluções modulares
Com um projeto inteligente, com montagem modular e aces-
sibilidade fácil, a manutenção da C 80 é simples. Melhorias 
abrangentes e ergonômicas garantem uma operação fácil e 
tempos de inatividade mínimos da máquina.

As soluções modulares aumentam a produtividade. Nas solu-
ções de cardagem convencionais, a substituição da guarnição 
do cilindro de abertura na cuba da carda, da guarnição do 
cilindro abridor e da guarnição do doffer é um trabalho de 
manutenção demorado.

O projeto modular da C 80 diminui esses tempos 
de inatividade. Todos os três módulos – a cuba, 
o cilindro abridor e o módulo do doffer – po-
dem ser rapidamente substituídos por módulos 
sobressalentes opcionais pré-preparados. Como 
exemplo, o módulo da cuba da carda pode ser 
totalmente substituído em menos de uma hora.
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Rieter . Carda C 80

Soluções de ponta 
Supervisão da máquina simplificada

Orientação para o usuário – orientação para o operador com um sistema 
inteligente integrado

Sistema de portas articuladas 
para acesso rápido

Mudança rápida e precisa

A unidade de operação da C 80 possui uma grande e colorida 
tela sensível ao toque e atende a todos os requisitos de uma 
interface de usuário moderna. A tela exibe uma visão geral 
clara de importantes parâmetros de produção e qualidade e 
estados operacionais. 

Ela apresenta diagramas e tendências de valores de qua-
lidade e energia em tempo real. Muitas informações são 
armazenadas no banco de dados, como todas as informações 
do manual de operação. O operador é guiado pelo processo 
de configuração de uma maneira bem pensada e lógica. Por 
exemplo, a unidade de controle fornece ao usuário uma dis-
tância recomendada para a fenda de cardagem no momento 
da definição da fenda de cardagem. O sistema inteligente cal-
cula quando o próximo trabalho de manutenção será neces-
sário. Ele guia o usuário durante o trabalho de manutenção 
necessário para a máquina e a guarnição dos flats da carda. 

As ferramentas de gerenciamento de receitas fazem com que 
a troca do produto seja um processo rápido e garantem resul-
tados passíveis de reprodução.

A C 80 apresenta um projeto inteligente de porta 
articulada. Esse projeto fornece à equipe de 
manutenção acesso fácil a toda a seção transver-
sal da C 80, de ambos os lados, sem esforço e em 
segundos.

O Q-Package integrado e o ajuste central extre-
mamente preciso dos flats asseguram um ajuste 
rápido e direto para a nova matéria-prima.
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Rieter . Carda C 80

Prático e orientado para a solução
Economize tempo e aumente a qualidade

EVObrush – serviço rápido nos cilindros de limpeza dos flats
Os dois cilindros de limpeza dos flats da carda da unidade 
de limpeza dos flats da C 80 são equipados com o exclu-
sivo sistema EVObrush. O sistema é composto por seis 
segmentos facilmente conectáveis com guarnições de lim-
peza. O código de cores e a marcação para indicação do 

Processos otimizados para latas 
com diâmetro de 1200 mm
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 nos processos subsequentes. 
Assim, os fluxos de trabalho e os custos no processo da 
fiação são otimizados. Duas variações de disposição 
diferentes estão disponíveis para garantir o posiciona-
mento ideal no prédio.

sentido da torção facilitam a substituição da guarnição 
de limpeza. A substituição não exige nenhum equipa-
mento especial e o processo pode ser realizado de forma 
rápida e fácil diretamente na carda.
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Rieter . Carda C 80

Aspectos importantes para a operação da C 80 de 
maneira segura e econômica foram considerados na 
criação de uma variedade de soluções inovadoras de 
projetos de cardagem e na prestação de serviços.

A cobertura parcial do doffer evita o acúmulo de 
fibras na área do doffer, o que torna a máquina consi-
deravelmente mais fácil de limpar.

Em uma linha de sala de abertura moderna, uma 
variedade de facas raspadoras que removem objetos 
estranhos são instaladas a montante da carda. No en-
tanto, peças metálicas podem ainda entrar nas cardas 
de vez em quando, o que, às vezes, pode causar danos 
à máquina. Um detector combinado especial de metais 
e objetos estranhos na entrada da carda detecta até 
mesmo as menores peças metálicas e para a máquina 
a tempo. Objetos estranhos e peças metálicas indese-
jados podem ser facilmente removidos. Isso aumenta 
a disponibilidade das cardas e assegura uma produção 
confiável. Esse detector combinado pode reconhecer 
objetos estranhos pequenos e grandes, realizando um 
processo patenteado no qual os objetos grandes são 
detectados primeiro, seguidos pelos menores.

Mais fácil de limpar

Detector combinado de metais 
e objetos estranhos para uma 
operação mais segura

Detecção de metal e objetos estranhos em etapas
1.  Objetos metálicos grandes
2.  Objetos metálicos pequenos
3.  Objetos estranhos não metálicos

1
2

3
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Rieter . Carda C 80

C 80 – Qualidade de fita superior
Para os mais rigorosos requisitos de qualidade

A seção transversal da máquina tecnológica da C 80 é projetada para fornecer a qualidade ideal da fita.

O caminho para a qualidade de fita perfeita
Todas as soluções tecnológicas inteligentes da C 80 contribuem 
para fornecer a qualidade de fita perfeita. Desde a alimenta-
ção dos flocos de fibra até a unidade de saída das fitas, nada é 
deixado ao acaso. 

1. A alimentação assegura que a manta seja formada a uma 
taxa constante

2. A largura de ejeção no cilindro abridor pode ser definida 
eletronicamente

3. A longa zona de pré-cardagem permite uma 
abertura mais suave das fibras

4. A precisa fenda de cardagem  
(que pode ser definida em incrementos de um 
centésimo de milímetro)

5. Cardagem eficiente com o emprego de 40 flats 
ativos

6. A maior zona de pós-cardagem disponível
7. Guia de fita ideal na unidade de saída

1

2

3

4

5

6

7
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Rieter . Carda C 80

A dobra precisa e flexível dos flats guia as fibras de maneira efetiva para a área dos flats, 
e garante uma cardagem suave sem encurtar as fibras.

A fenda de cardagem estreita é definida com 
o uso de uma máquina central extremamente 
precisa – essa inovação é patenteada. O uso de 
tambores em ferro fundido e armações laterais 
mantém a máquina a uma temperatura estável e 
a fenda de cardagem a uma distância consisten-
te e confiável em todas as condições.

O sistema aprimorado de guia da fita na unidade de saída 
garante excelentes valores de qualidade da fita, mesmo a 
velocidades de saída superiores de 500 m/min.

Essa guia de fita é otimizada pelas bordas das guias de fita 
no manchão transversal, pela espessura escalonada do véu e 
pela compressão da fita na unidade de saída.

O alimentador pneumático mantém os pesos 
das mantas consistentes, garantindo a produção 
a uma taxa constante. A janela incorporada 
permite que os operadores analisem o fluxo das 
fibras.

A mais precisa fenda 
de cardagem

Guia de fita ideal

Alimentador pneumático de 
flocos para que a manta seja 
formada a uma taxa constante
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Rieter . Carda C 80

IGS-System

O IGS-top afia adicionalmente 
a guarnição dos flats

O IGS-classic mantém a 
guarnição do tambor afiada

O desgaste contínuo das guarnições ganha im-
portância 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.

O módulo opcional do IGS-top afia de maneira totalmente au-
tomática a guarnição dos flats da carda. A unidade de operação 
calcula os ciclos de esmerilhamento durante a vida útil pré-sele-
cionada da guarnição dos chapéus. Muitas pequenas operações 
de esmerilhamento garantem que a qualidade seja mais con-
sistente do que em um cilindro de esmerilhamento plano, com 
menos operações manuais agressivas de esmerilhamento.

No IGS-classic, um esmeril é movimentado auto-
maticamente 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 esmerilhamen-
to ao longo da vida útil da guarnição do tambor.

400x
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Rieter . Carda C 80

Sem o IGS: esmerilhamento manual do tambor e do flat

IGS-classic: esmerilhamento automático do tambor e esmerilhamento 
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
 c

ar
da

Número aceitável de neps

Aumento da vida  
útil da guarnição

Vida útil da guarnição

Economia de custos 
por meio do IGS

AEROfeed Control
O AEROfeed Control assegura que o material 
fibroso continue descendo pela cuba da carda 
no caso de parada da máquina. O isolamento 
da máquina inativa mantém as condições da 
linha de cardagem consistentes e evita a forma-
ção de depósitos de sujeira na cuba superior 
da máquina que está parada. Ao colocar a 
máquina em operação novamente, ela continua 
a produção com o mesmo nível de qualidade.

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 óbvias 
as economias obtidas com os requisitos de 
manutenção mais baixos. Também, os tempos 
de inatividade da máquina necessários para 
retificação manual são eliminados.

O IGS-top fornece a capacidade para a retifi-
cação dos flats com o IGS e produz o resultado 
mais afiado possível, mesmo quando operado 
por pessoal não treinado.
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C 80 com RSB-Module 50 
Novas referências em encurtamento do processo

O módulo de passador autorregulado 
RSB-Module 50 é diretamente conectado à carda. 
Ele se baseia na conhecida tecnologia de acio-
namento e estiragem do passador autorregulado 
RSB-D 50. Além disso, o módulo do passador apre-
senta 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 RSB-Module 50 melhora a eficiência da fiação 
diminuindo a quantidade de passagens por passa-
dores. Um exemplo é o processo direto na fiação de 
rotor em que a carda C 80 com RSB-Module 50 é 
seguida diretamente pelo filatório de rotor. Este 
processo é particularmente adequado para o pro-
cessamento de materiais com elevado teor de fibras 
curtas ou fibras recicladas. 

Graças à menor estiragem total, a velocidade de 
alimentação da fita da carda é significativamente 
maior no RSB-Module 50 do que em um passador 
autorregulado. Outra diferença para o passador 
autorregulado é que apenas uma única fita é apal-
pada. 

Ambos os casos aumentam as demandas de 
precisão no apalpamento. A inovadora tecnologia 
embarcada no RSB-Module 50 atende a essas 
demandas por um exame da fita sem qualquer con-
tato. Essa tecnologia de sensor resulta em valores 
de apalpamento mais precisos e em uma autorre-
gulagem mais precisa, obtendo, no final, fitas e fios 
de melhor qualidade.

Tecnologia de alta frequência 
para uma autorregulagem 
precisa

Princípio da autorregulagem com o novo sensor de alta frequência
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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 estreitas 
do tambor no trem de estiragem, o que indica a possibilida-
de também de processar bem comprimentos de fibra curtos. 

O sistema de monitoramento de qualidade Rieter (RQM) 
é posicionado na frente dos cilindros de calandra e para 
a máquina se os valores limites pré-selecionados forem 
excedidos.

O equipamento CLEANtube é um controle inteligente do 
acionamento do prato giratório, que impede o acúmulo de 
partículas de impurezas e de fibras curtas no tubo de fita. 
Como resultado, o CLEANtube evita até 150000 bobinas de 
fita defeituosas por ano e, assim, mantém alta a qualidade 
do fio e a eficiência da produção no processamento poste-
rior.

Mesmo que o peso da matéria-prima ou da fita da carda seja 
alterado, nenhum rolo apalpador deverá ser substituído. 
Isso aumenta a flexibilidade e reduz os custos. Com dois 
servoacionamentos 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.

Os grandes cilindros superiores garantem um funcionamento 
sem interrupções, sem o acúmulo de novelos de fibras, bem 
como uma longa vida útil. Os lábios de limpeza com eleva-

Boa qualidade do fio com fibras curtas

Alta flexibilidade  
e baixo consumo de energia

CLEANtube garante o enrolamento da fita sem mouse

ção automática reduzem a formação de depósitos 
nos cilindros superiores do trem de estiragem e, 
consequentemente, os procedimentos de limpeza 
associados. 

Com 45% menos correias e elementos de acio-
namento, o conceito de acionamento patentea-
do ECOrized é a base para o baixo consumo de 
energia. 

convencional com CLEANtube

ENCHI-
MENTO
DA LATA

90%
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Módulos disponíveis Módulos futuros

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 sistema de monitoramento individual do fuso (ISM) 
coleta todos os dados necessários e os disponibiliza para o 
ESSENTIAL.  
Então, o ESSENTIAL fornece indicadores chave de desempe-
nho significativos e visualiza melhorias para todo o processo 
de fiação.

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

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

Configuração modular do ESSENTIAL

Otimização 
da fiação 

Valor para 
o cliente

Módulos

Controle 
da fiação

Operação  
da fiação

Gerência 
da fábrica

ESSENTIALpredict

ESSENTIALmaintain

ESSENTIALmonitor

ESSENTIALbasic
order consult mill ...

ESSENTIAL – Rieter Digital Spinning Suite

Animação sobre a carda C 80

Leia o código QR para obter mais 
informações
https://l.ead.me/bc1V0p

Carda de alto desempenho da Rieter

C 80
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Dados tecnológicos

Matéria-prima Algodão e fibras sintéticas até 65 mm

Produção até 300 kg/h

Título da fita da carda 4 – 12 ktex

Peso da manta 550 – 900 g/m

Dados técnicos (C 80 sem seção de bobinagem da fita)

Potência instalada** 33,5 kW

Velocidade de saída até 500 m/min

Ar comprimido 0,7 Nm3/h

Ar de escape 1,10 m3/s

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

Velocidade do tambor 340 – 650 rpm

Dados da máquina

Comprimento da máquina 3440 mm

Largura da máquina 2450 mm

Peso da máquina (com cuba padrão) 9200 kg

Largura de trabalho 1500 mm

*    JUMBOfeed
** com FC (inversor de frequência), incluindo cuba da carda

2450
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Dados da máquina
Carda C 80
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Carda C 80 com seção de bobinagem da fita CBA

Dimensões da lata

Diâmetro da lata [mm] 750/800/1000

Altura da lata [mm] 1200/1300

Seção de bobinagem da fita da carda montada no piso, inserção lateral

Dados técnicos: seção de bobinagem da fita CBA

Potência instalada 1,5 kW

Ar comprimido 0,05 Nm3/h 

Ar de escape 0,1 m3/s

1262 1500 267
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Carda C 80 
com seção de bobinagem da fita para latas com diâmetro de 1200 mm

Seção de bobinagem da fita da carda montada no piso, orientação transversal e longitudinal

Dados técnicos: seção de bobinagem da fita para latas de 1200 mm

Potência instalada 2,32 kW

Altura das latas 1200/1300 mm
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Carda C 80 
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 0,22 Nm3/h

Ar de saída 0,28 m3/s

B

A12773750
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Carda C 80

Equipamentos da máquina básica

Trocador de latas linear automático  
para latas de 1000 mm padrão ∙∙ ∙∙

Trocador de latas linear automático  
para latas de 1200 mm opcional ∙∙∙ ∙∙∙

Trocador de latas montado no piso padrão ∙∙ ∙

Trocador de latas rebaixado no piso opcional ∙∙ ∙

Coluna de sinalização de fácil  
compreensão padrão ∙∙ ∙ ∙

Conexão ao UNIcontrol padrão ∙ ∙ ∙∙∙

Conexão ao sistema de monitoramento 
da fiação ESSENTIAL opcional ∙∙ ∙∙ ∙∙∙

Soluções inteligentes

Detecção combinada de metal e corpos  
sólidos na alimentação padrão ∙∙∙ ∙∙

Dispositivo de retificação do tambor 
integrado IGS-classic padrão ∙∙∙ ∙∙∙

Dispositivo de retificação dos flats 
integrado IGS-top opcional ∙∙∙ ∙∙∙

Monitoramento de potência padrão ∙∙

Ponte do véu facilmente removível padrão ∙∙ ∙∙∙

Inserção semiautomática da fita padrão ∙∙ ∙∙

Controle da máquina

Interface homem-máquina  
(HMI)/tela sensível ao toque colorida padrão ∙∙∙

Sistema de regulagem de sobreposição 
curta, média e longa padrão ∙∙∙ ∙∙∙

Monitoramento de pontos finos e grossos padrão ∙∙∙

Orientação ao usuário padrão ∙∙∙ ∙∙∙

Espectrograma em tempo real padrão ∙∙∙

Programação de manutenção e turnos padrão ∙∙ ∙∙∙

Suporte tecnológico

Q-Package com insertos variáveis padrão ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙

Dispositivo de análise  
de fibras/impurezas UNIcollect opcional ∙∙∙ ∙∙∙

Preparação para análise fácil  
de fibras/impurezas padrão ∙∙∙

Ajuste fino de desempenho e pacote  
de serviços (Care+) opcional ∙∙∙ ∙∙∙

Carda C 80

Equipamentos da máquina básica

Maior área de cardagem ativa (largura de 
trabalho de 1,5 m e 40 flats de trabalho) padrão ∙∙∙ ∙∙∙

Comprimento de cardagem mais longo 
(3,2 m) padrão ∙∙∙ ∙∙∙

Unidade de abertura modular na cuba 
da carda padrão ∙∙∙ ∙∙∙

Unidade de cilindro abridor modular padrão ∙∙∙ ∙∙∙

Unidade de doffer modular padrão ∙∙∙ ∙∙∙

Maior taxa de produção da carda  
até 300 kg/h padrão ∙∙∙ ∙∙∙

Guarnição de carda premium Graf padrão ∙∙∙ ∙∙∙

AEROfeed padrão  
(para até 8 cardas em uma linha) padrão ∙∙ ∙∙∙ ∙∙

AEROfeed jumbo 
(para até 10 cardas em uma linha) opcional ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙

Regulagem de pressão na cuba da carda padrão ∙∙ ∙∙∙

AEROfeed Control  
(corrediça na cuba superior) opcional ∙∙ ∙∙

Sistema de alimentação,  
1 cilindro abridor padrão ∙∙∙ ∙∙∙

Sistema de alimentação, 1 cilindro 
abridor com cilindro de agulhas opcional ∙∙∙ ∙∙∙

Sistema de ajuste da faca elétrica  
do cilindro abridor padrão ∙∙∙ ∙∙∙

Extração intermitente separada  
de impurezas do cilindro abridor opcional ∙∙∙

Sistema de aspiração central com  
eficiência energética padrão ∙∙∙

Aspiração central para cima com  
monitoramento contínuo padrão ∙∙

Aspiração central para baixo com monito-
ramento contínuo opcional ∙∙

Controle de velocidade infinitamente 
ajustável para flats padrão ∙∙∙ ∙∙∙

Ajuste preciso e central da fenda de 
cardagem em incrementos de 0,01 mm padrão ∙∙∙

Controle de velocidade infinitamente 
ajustável para tambor e cilindro abridor padrão ∙ ∙∙∙

Fácil acessibilidade à carda para manu-
tenção graças às portas articuladas padrão ∙ ∙∙∙

Legenda:  
∙         impacto baixo  
∙ ∙ ∙  impacto alto
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www.rieter.com

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

Rieter India Private Ltd. 
Gat No. 768/2, Village Wing 
Shindewadi-Bhor Road 
Taluka Khandala, District Satara 
IN-Maharashtra 412 801 
T +91 2169 664 141 
F +91 2169 664 226

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 

Os dados e as ilustrações desta brochura e do 
respectivo suporte 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. Sistemas e inovações 
da Rieter estão protegidos por patentes.
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