Preparação da fiação
Maçaroqueira F 19/F 39

F 19/F 39

Maçaroqueira totalmente automatizada F 39
Maçaroqueira semiautomatizada F 19

Alta produtividade com
qualidade consistente

Maçaroqueira totalmente automatizada F 39/Maçaroqueira semiautomatizada F 19
Alta produtividade com qualidade consistente
A nova geração de maçaroqueiras produz mechas de alimentação de primeira categoria para permitir custos mínimos de investimento. O dofer da maçaroqueira F 39 proporciona um alto nível de eficiência da máquina graças a um tempo de doffing de apenas
1,5 minuto. A maçaroqueira F 19 é equipada com um trilho de bobina de inclinação que ajuda o operador a remover as bobinas
cheias. Um fuso especial garante que os tubos de mecha sejam apanhados com precisão, o que, por sua vez, garante excelente
comportamento da bobina. A aspiração e o limpador deslizante suspenso mantêm a máquina limpa e garantem uma mecha de excelente qualidade.

ECONOMIA
• A F 39 é equipada com o dofer mais rápido disponível no mercado – garantindo um alto nível de produtividade. Este exclusivo
sistema de doffing exige tempos de parada curtos e, portanto, alta eficiência.
• O auxílio de doffing instalado na F 19 permite uma rápida remoção das bobinas cheias. Esse recurso torna a maçaroqueira
semiautomatizada extremamente eficiente.
• Em um raro evento de mau funcionamento da máquina, os clientes podem se beneficiar do suporte de um serviço de consulta
remota. Com isso, os tempos de inatividade da máquina podem ser reduzidos ao mínimo.
• As seções são precisamente pré-montadas de fábrica. Isso permite que a máquina seja colocada em funcionamento rapidamente quando entregue ao cliente.

QUALIDADE
• A aspiração e o limpador deslizante suspenso mantêm limpo o delicado processo de produção de mecha de alimentação. Isso
garante uma mecha de alimentação da mais alta qualidade.
• Um monitoramento individual opcional da mecha de alimentação verifica a movimentação da mecha. Posições funcionando
inadequadamente podem ser detectadas rapidamente por meio de uma unidade de avaliação.
• Um fuso especial garante que os tubos de mecha sejam apanhados com precisão, o que, por sua vez, garante o comportamento suave das bobinas.

FLEXIBILIDADE
• O acionamento eletrônico do trem de estiragem, disponível como opcional, permite um ajuste rápido e fácil da finura da
mecha de alimentação através da tela sensível ao toque.
• Para máquinas longas, a F 39 é equipada com uma estação de transferência com duas estações de trabalho. Isso garante
um tempo de transferência curto para o sistema de transporte e, consequentemente, um alto nível de produtividade, mesmo
quando estiver processando mechas grossas.
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