
RSB-D 26

A melhor qualidade de fita da carda  
no mais alto nível de produtividade

Passador autorregulado de duas 
cabeças RSB-D 26

Preparação da fiação
Passador autorregulado de duas cabeças RSB-D 26



RSB-D 26

Melhor 
qualidade
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Lados independentes da má-
quina e função de controle 
precisa garantem alta qualida-
de da fita em ambos os lados.
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A mais alta  
produtividade

4



RSB-D 26

Dependendo do material das fibras, 
o passador de duas cabeças produz 
até 33% mais fita, em comparação 
com o modelo anterior.
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RSB-D 26

Eficiência  
energética
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O conceito de acionamento reduz a 
necessidade de correias em 23%. 
Isso resulta em redução nos custos 
energéticos.
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RSB-D 26VANTAGENS

Baixo consumo de energia
23% menos correias e elementos de 
acionamento, acionamento com eficiência 
energética ECOrized 

Excelente uniformidade da fita
Função de controle RSB com máxima precisão de 
varredura e controle dinâmico, verificação on-line 
pelo Monitor de Qualidade Rieter

Mínima exigência 
de espaço
É possível configurar ramadas 
de 2, 3 e 4 fileiras

Qualidade consistente 
graças à aspiração 
eficiente
Acionamento controlado por frequência, 
limpeza automática do filtro, elevação dos 
lábios de limpeza nos cilindros superiores

CARACTERÍSTICAS
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Máximo tempo de 
produção
Lados independentes da 
máquina e função de controle, 
velocidade de saída de até 
1200 m/min por cabeça

Troca rápida do 
sortimento
Sistema inteligente 
SLIVERprofessional na máquina

Orientação eficiente 
do operador
Tela touchscreen, LEDs visíveis à 
distância, Interface USB

Qualidade de 
enrolamento limpo 
e consistente 
Acionamentos individuais, 
sensor de fita, pratos giratórios 
CLEANcoil e CLEANcoil-PES, 
controle de prato giratório 
CLEANtube

Qualidade através de fibra 
específica e orientação da fita
Moderna tecnologia do trem de estiragem com orientação 
aprimorada da fibra, grandes cilindros superiores com 
mancais livres de manutenção
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Rieter . Passador autorregulado de duas cabeças RSB-D 26

Monitor de 
Qualidade 
Rieter

Cilindro de saída 
Servoacionamen-

to AC

Controle Servoacio-
namento AC

Processador de 
sinais digitais

Trem de estiragemDiscos de varrimento 

Excelente uniformidade da fita
Função de controle RSB com máxima precisão de varredurae 
controle dinâmico

O controle exige um sistema dinâmico 
O conceito de acionamento garante que os valores precisos 
de varredura sejam transferidos diretamente para o trem de 
estiragem. Isso exige um alto controle dinâmico na transmissão 
de energia. Isto é obtido através de algumas peças móveis, bem 
como de um alto controle dinâmico dos servomotores. O resulta-
do é uma excelente uniformidade da fita, mesmo em velocidades 
máximas de saída, do primeiro ao último centímetro.

O controle começa com a precisão na varredura

Um processador de sinais digitais processa os 
sinais dos discos apalpadores com base em um 
sofisticado cálculo algorítmico. O valor é então 
transmitido com precisão para o acionamento no 
momento em que o pedaço de fita da carda medido 
atinge o ponto de estiragem na zona de estiragem 
principal. Assim, a fita ou o fio tem sempre um alto 
grau de uniformidade.

Princípio de controle do RSB 
para obter um fio uniforme

A qualidade da função de controle é importante 
para a obtenção de uma excelente uniformidade da 
fita. A perfeita função de controle começa com uma 
varredura precisa das fitas de alimentação. Em com-
paração com outros sistemas tipo “macho e fêmea”, 
o RSB-D 26 analisa a fita com minúsculos discos de 
apalpamento. Dessa forma, há sempre um pequeno 
pedaço de fita entre os discos. O controle preciso 
exige valores medidos altamente precisos.

Graças aos lados desacoplados da máquina, a 
qualidade do controle e a uniformidade da fita do 
RSB-D 26 são exatamente as mesmas que as do 
passador RSB-D 50 de cabeçotes individuais.

Alta precisão ao analisar a fita de alimentação

Fios uniformes graças ao princípio de controle do RSB
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Rieter . Passador autorregulado de duas cabeças RSB-D 26

Trem de estiragem facilmente acessível

Qualidade através de fibra específica 
e orientação da fita
Moderna tecnologia de trem de estiragem

As guias de fita convencionais na frente do trem de estira-
gem representam um risco de ajustes incorretos. A consequ-
ência mais comum disso é a orientação não centralizada das 
fitas e as falhas de perturbação resultantes no fio. A guia de 
fita patenteada da Rieter garante uma orientação centraliza-
da das fitas em todos os momentos, e garante uma qualidade 
de fita consistente.

A largura do velo é reproduzível e é definida por um simples 
giro dos elementos guia. A geometria do trem de estiragem 
4-over-3 permite distâncias de cilindros estreitas. Isso sig-
nifica que mesmo comprimentos de fibra curtos podem ser 
bem processados. Outras guias de fibra na zona de estiragem 
principal impedem o deslizamento lateral das fibras na bor-
da. Como resultado, há menos falhas de perturbação no fio.

Se um novelo estiver sendo formado no trem de estiragem, 
o rápido alívio de carga evita a formação de novelos duros, 
mesmo durante a parada da máquina. Os novelos podem 
ser removidos de maneira rápida e fácil. Isso garante a qua-
lidade dos revestimentos e, portanto, a qualidade da fita.

Passar uma fita no bocal de tecido fleece é fácil. Os motores 
do trem de estiragem produzem uma ponta de fita mais fina 
que é automaticamente enfiada por ar comprimido, de for-
ma rápida e confiável. A configuração central das distâncias 
do trem de estiragem sem medidores permite uma rápida 
troca do sortimento.

Ótima orientação da fibra

Tecnologia inovadora de 
cilindro superior

Garantia de qualidade

Guia de fita centralizada para uma qualidade de fita consistente (patenteada)

Tecnologia de cilindro superior orientada para o futuro

Os grandes cilindros superiores garantem um funcionamento 
sem interrupções, bem como uma longa vida útil. Eles man-
têm a velocidade de rotação e, assim, a temperatura dos re-
vestimentos de cilindros superiores baixa. Esta é a base para 
altas velocidades de saída combinadas com alta qualidade.

A carga nos cilindros superiores pode ser definida de forma 
variável. Os mancais dos cilindros superiores são lubrificados 
para toda a vida útil.
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Rieter . Passador autorregulado de duas cabeças RSB-D 26

A mais alta produtividade
Alta velocidade de saída com qualidade consistente

O RSB-D 26 produz uma fita a uma velocidade de saída de até 
1200 m/min. Dependendo do material da fibra, a velocidade 
média é até 33% maior que a do modelo anterior. E com uma 
qualidade de fita consistentemente alta.

Estas soluções técnicas contribuem para a alta velocidade de 
saída:
• Excelente precisão de varredura por meio de pequenos 

rolos apalpadores
• Orientação aprimorada de fita e fibra
• Motor de controle com máxima dinâmica
• Enrolamento preciso da fita graças ao prato giratório 

CLEANcoil

Altas velocidades de saída Alto rendimento
O passador tem uma alta eficiência de produção. Os 
dois lados da máquina são independentes. Quando 
um lado da máquina é parado, o outro lado conti-
nua funcionando. Os requisitos de manutenção e 
limpeza são baixos. As trocas do sortimento podem 
ser implementadas rapidamente com o auxílio do 
sistema inteligente SLIVERprofessional. Devido aos 
grandes cilindros superiores e à elevação dos lábios 
de limpeza, a máquina funciona com muitos poucos 
novelos. O trocador de latas linear possui tempos de 
troca curtos.

Velocidade de saída até 33% maior
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Rieter . Passador autorregulado de duas cabeças RSB-D 26

Redução dos custos de energia Mais robusto em casos de 
flutuações de energia

Conceito de acionamento voltado 
para a economia de energia
O passador RSB-D 26 requer 23% menos de correias e 
elementos de acionamento em comparação com o mode-
lo anterior. Um conceito de acionamento patenteado com 
dois servomotores aciona o trem de estiragem.

O acionamento individual do prato giratório substitui a 
correia torcida, aumentando assim a vida útil. O novo 
acionamento separado para os pratos de lata combina 
conveniência e qualidade durante o enrolamento da fita. 
O baixo atrito é a base para o baixo consumo de energia. 
Devido ao acionamento controlado por frequência, é 
possível economizar custos adicionais de energia.

O passador é equipado com monitoramento de energia 
integrado como padrão. Suporta também manutenção 
preventiva e pode reduzir o risco de falhas da máquina.  
A nova solução de acionamento permite economias 
anuais de até 3000 euros por máquina. Durante toda a 
vida útil da máquina, significa um retorno extremamente 
atraente do investimento.

Durante curtas flutuações de energia, a tensão de controle é 
fornecida pelo conversor de acionamento. Este armazenamento 
de energia pode compensar curtas interrupções e reduções de 
tensão, mantendo o passador em funcionamento. Em interrup-
ções mais longas, o passador com o controle ativo é desligado 
de maneira controlada. O velo permanece no estado rosqueado. 
Isso permite uma reinicialização rápida e suave da máquina.

Baixo consumo de energia
Novo conceito de acionamento

Economize energia através de um conceito de acionamento patenteado com dois servomotores

O servomotor do prato giratório permite uma rápida otimização da velocidade.
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Rieter . Passador autorregulado de duas cabeças RSB-D 26

Qualidade de enrolamento limpo e consistente 
e bom processamento posterior
Inovações no enrolamento de fitas

O CLEANcoil é o prato giratório padrão para todos os 
materiais de fibra e, portanto, oferece máxima flexibilidade. 
O tubo de enrolamento em espiral garante um enrolamento 
de fita sem falhas de estiragem, mesmo em altas velocida-
des de saída. A estrutura de favo de mel na parte inferior do 
prato giratório impede depósitos de maneira confiável.

Prevenção de depósitos

Enrolamento de fitas sem acúmulo de impurezas
Com o processamento de algodão ou suas misturas com fibras sintéticas, partículas de impurezas e fibras curtas podem se 
acumular durante o enchimento da lata no duto de fita do prato giratório (também conhecido como “mouse”). Ao atingir a 
quantidade de enchimento da lata, o passador para. O "mouse" alcança a camada de fita mais alta.

O CLEANtube, o controle opcional para o acionamento do prato giratório, impede o acúmulo de partículas de impurezas e 
de fibras curtas no canal de fita. Por ano e por passador, o uso do CLEANtube economiza até 600 horas de trabalho para a 
remoção manual dos “mouses” e evita um desperdício de fita de até aproximadamente 0,6%. O CLEANtube também evita até 
400000 defeitos na fita por ano e passador. Portanto, tanto a eficiência da produção no processamento posterior quanto a 
qualidade do fio permanecem altas.

Prato giratório CLEANcoil para todos os materiais de fibra Prato giratório CLEANcoil-PES para 100% poliéster

O novo prato giratório patenteado CLEANcoil-PES pos-
sui um novo tipo de revestimento. Mesmo com fibras de 
poliéster difíceis de processar, o tempo de produção até o 
próximo ciclo de limpeza pode ser mais que o dobro. Isso 
garante a alta qualidade da fita.
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Rieter . Passador autorregulado de duas cabeças RSB-D 26

Precisão das primeiras camadas de fita
Uma barreira de luz garante um enrolamento controlado da fita. 
Ela detecta quando as primeiras camadas de fita estão no prato 
giratório. Só então muda da velocidade de produção reduzida 
para a velocidade de produção total. Isso garante uma qualidade 
de fita e fio consistente, mesmo para latas com pratos muito 
baixas.

O enrolamento preciso da fita desde o primeiro medidor evita 
emaranhamentos nos processos subsequentes e rupturas ao 
estirar a fita para fora da lata. Portanto, as latas funcionam sem 
interrupção até que estejam completamente vazias. Isso man-
tém altos níveis de eficiência da máquina, reduz a intervenção 
do operador e reduz o refugo de fita.

Assumindo que 1% do número anual de latas cheias seja 
afetado, indica até 4000 latas para cada passador. Apesar das 
condições difíceis, o sensor de enrolamento de fita garante as 
primeiras camadas de fita sem defeito. Este é mais um passo em 
direção a uma qualidade perfeita, sem exceções. Uma patente 
está pendente para esta inovação da Rieter.

Barreira de luz para o enrolamento controlado da fita

Ao processar fibras com alto atrito fibra a fibra, como 
é o caso das fibras sintéticas, é preciso ter um corte 
ativo da fita para possibilitar uma troca sem proble-
mas da lata. Os motores para o controle do trem de 
estiragem criam um ponto fino que é transportado 
abaixo do prato giratório. Isso é interrompido durante 
a troca da lata.

Corte confiável da fita
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Rieter . Passador autorregulado de duas cabeças RSB-D 26

É possível evitar depósitos de poeira no trem de estiragem. Devido 
ao levantamento intermitente dos lábios de limpeza nos cilindros 
superiores do RSB-D 26, depósitos de impurezas entram direta-
mente no sistema de aspiração. Assim, bloqueios de funil de fita são 
demonstravelmente reduzidos. Isso aprimora a limpeza do fio. Im-
perfeições e falhas de Classimat são reduzidas. Além disso, o número 
de cortes no limpador do fio é significativamente reduzido.

O trabalho de limpeza e os novelos no trem de estiragem causam paradas 
indesejadas da máquina. Os lábios de limpeza patenteados e posicionados da 
maneira ideal reduzem a formação de depósitos nos cilindros superiores do 
trem de estiragem. Isso facilita a limpeza.  Mesmo matérias-primas desafiado-
ras, como algodão contendo secreção, podem ser facilmente processadas graças 
aos lábios de limpeza. A produtividade da máquina é aumentada.

Somente no passador Rieter o operador pode definir de maneira rá-
pida e conveniente, na tela touchscreen, a intensidade de aspiração. 
O ajuste é fácil de reproduzir. Não só facilita a troca de material, 
mas também elimina desvios de qualidade, por exemplo, quando 
vários passadores estão alimentando a fita da carda para o mesmo 
sortimento.

A tela do filtro é mantida limpa com o uso de um limpador. Uma 
medição de pressão diferencial na caixa de aspiração controla o 
ciclo de limpeza automática. Assim, a pressão negativa permanece 
absolutamente consistente. A qualidade da fita e do fio é consisten-
temente alta. Isso garante um bom comportamento de funcionamen-
to do fio durante o processo subsequente.

Alta qualidade da fita da carda

Mais fácil de limpar

Fácil programação de parâmetros

Limpeza automática do filtro

Qualidade de fio consistente 
no processamento posterior
Aspiração eficiente

Levantar os lábios periodicamente para evitar depósitos de poeira

Lábios de limpeza posicionados da maneira ideal

Configurações facilmente reproduzíveis na tela touchscreen

Tela do filtro limpa devido à limpeza automática do filtro

100%

50%

0%

Eficiência de pressão negativa/limpeza

Intervalos de limpeza

Limpeza manual Sistema de aspiração ECOrized
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Rieter . Passador autorregulado de duas cabeças RSB-D 26

Monitoramento automático da qualidade
Confiabilidade graças ao monitor de qualidade Rieter

O Monitor de Qualidade Rieter (RQM) verifica continuamente a 
finura da fita da carda da fita fornecida usando um cilindro de 
calandra móvel. O RQM funciona independentemente da unidade de 
controle. Ele para automaticamente o passador se os valores limites 
pré-selecionados forem excedidos. O espectrograma também exibe 
os comprimentos de onda mais curtos e confirma a precisão da 
medição. Isso reduz o número de testes de fita no laboratório.

Para análises mais avançadas dos valores medidos, é possível co-
nectar o RQM ao sistema de gerenciamento da fábrica ESSENTIAL.

Saída de dados de qualidade pelo RQM

Monitoramento de qualidade on-line

• Finura da fita A%
• Uniformidade da fita CV% e valores de variação de comprimento 

para 5 cm, 10 cm, 25 cm, 50 cm, 1 m, 3 m, 5 m
• Espectrograma atual
• Apresentação de diagramas de qualidade dos últimos 20 dias
• Gravação de pontos grossos > 2 cm

Monitor de Qualidade Rieter (RQM) para verificações consistentes da 
finura da fita de saída

Se o RQM detectar pontos grossos, medidas como as seguintes 
podem ser necessárias:
• Verificação dos serviços de limpeza e manutenção na carda, na 

penteadeira e no passador
• Monitoramento da emenda da fita da carda

A detecção de ponto grosso também ajuda na otimização dos 
processos de fiação:
• Suporte com otimizações tecnológicas
• Melhoria da qualidade da fita e do fio
• Garantia de elevada produtividade para armações de 

mecha de alimentação, filatórios finais e máquinas de 
bobinagem
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Rieter . Passador autorregulado de duas cabeças RSB-D 26

Orientação eficiente do operador
Simples e intuitivo

Tela touchscreen para  
uma operação intuitiva 

Interfaces modernas para trocas 
rápidas do sortimento

Os LEDs orientam o operador

Dados significativos

O RSB-D 26 possui a mais recente geração de controle, bem como 
uma tela touchscreen colorida de alta resolução. O operador é guia-
do intuitivamente pelo programa.

Os dados podem ser transferidos de maneira rápida e fácil para ou-
tras máquinas através de uma interface USB. Deste modo é possível 
evitar erros ao transferir as configurações da máquina. 

A conexão ao sistema de gerenciamento da fábrica ESSENTIAL  
é possível.

Avisos claros são importantes para o operador quando se trata 
de manter distâncias curtas. Dessa forma, LEDs visíveis à distân-
cia indicam o status do passador. Isso simplifica o trabalho do 
operador.

A tela touchscreen não exibe apenas dados sobre a produção e 
a qualidade da fita. Pode também exibir informações adicionais 
úteis: como um livro de registros para a documentação completa 
das configurações da máquina ou dados detalhados de tempos de 
inatividade da máquina, incluindo a causa e a duração. São ferra-
mentas úteis para análises de problemas em turnos com poucos 
funcionários, por exemplo, à noite.Distâncias curtas para o operador graças a LEDs visíveis à distância
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Rieter . Passador autorregulado de duas cabeças RSB-D 26

Troca rápida do sortimento
Fácil acesso ao conhecimento através da tela touchscreen

Informações úteis Alta disponibilidade graças  
ao SLIVERprofessional

Acessar as instruções operacionais 
rapidamente

Frequentes mudanças de pessoal ou falta de espe-
cialistas são um desafio para as fiações. A Rieter 
ajuda seus clientes com um excelente suporte 
diretamente na tela touchscreen.

O sistema inteligente SLIVERprofessional está integrado diretamen-
te à tela touchscreen. Ele fornece um valioso suporte tecnológico. 
O SLIVERprofessional fornece configurações recomendadas para 
toda a máquina depois de inserir os dados da matéria-prima. Esses 
dados podem ser transferidos para a máquina como um registro 
de dados. O registro de dados é armazenado no banco de dados 
interno da máquina e pode ser ativado a qualquer momento.

Além disso, o SLIVERprofessional analisa os erros do espectrogra-
ma, como períodos e ondas de estiragem. O operador pode corrigir 
o erro rapidamente. Desta forma, a máquina sempre tem alta 
disponibilidade.

Instruções de operação impressas geralmente não estão pronta-
mente disponíveis. Todos os capítulos importantes do manual de 
operação podem ser acessados na tela touchscreen do RSB-D 26. 
Isso reduz muito o tempo necessário para trocas do sortimento.

As seguintes configurações podem ser alteradas de maneira rápida 
e fácil na tela touchscreen:
• Velocidade do prato giratório
• Velocidade do prato da lata
• Intensidade de aspiração
• Estiragem total
• Velocidade de saída
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Rieter . Passador autorregulado de duas cabeças RSB-D 26

Manutenção independente  
dos lados da máquina

Vida útil longa

Autoajuste AUTOset  
da unidade de controle

Com o RSB-D 26, a manutenção de cada lado pode ser feita 
de maneira independente. Isso permite que trabalhos de 
manutenção possam ser feitos em um lado da máquina, 
enquanto o outro lado continua produzindo, o que aumenta 
a eficiência do passador.

A pressão em excesso no interior da máquina força 
o calor para fora. Isso leva a uma longa vida útil dos 
componentes eletrônicos e mecânicos. Todos os princi-
pais elementos guias das fibras possuem um resistente 
revestimento Rieter. Isso assegura uma longa vida útil.

Para trocas do sortimento, o ponto do início do controle é o 
valor de configuração mais importante do controle. O auto-
ajuste AUTOset da unidade de controle determina o ponto 
do início do controle automaticamente, o que economiza 
um valioso tempo.

Alta disponibilidade da máquina reduz os custos
Conceito sofisticado para serviço e manutenção

Ajuste automático do ponto do início do controle usando o AUTOset 
em aproximadamente 1 minuto

CV
%

 d
a 

fit
a 

da
 c

ar
da

 d
o 

RQ
M

Área coberta automaticamente dos pontos do início do controle [mm]

Valor ideal

Manutenção independente dos lados da máquina

Peças de alta qualidade para uma longa vida útil
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Rieter . Passador autorregulado de duas cabeças RSB-D 26

Lubrificação conveniente

Vídeos oferecem suporte para 
o treinamento da equipe

Manutenção preventiva 
através de monitoramento 
de energia

O RSB-D 26 oferece duas opções de lubrificação. A máquina é equipada 
com régua de lubrificação central como padrão. Ela pode ser acessada 
facilmente e garante que nenhum ponto de lubrificação será esquecido. 
Opcionalmente, o passador está também disponível com um ponto de lubri-
ficação central, o que oferece uma conveniência ainda maior.

A Rieter oferece suporte aos seus clientes com instruções de 
operação eletrônicas em DVD, incluindo vídeos de treinamen-
to. Os vídeos descrevem como configurar e manter a máquina 
corretamente. Ter uma equipe bem treinada mantém os custos 
de manutenção baixos. A produtividade e a qualidade da fita 
permanecem constantemente em um alto nível.

O equipamento padrão inclui a exibição do 
consumo de energia na tela touchscreen da 
máquina. A potência ativa [kW] e a potên-
cia ativa [kWh], bem como a análise gráfica 
e de turno, são exibidas. Essa tela de dados 
é uma ferramenta útil que também possibi-
lita a manutenção preventiva.

Régua de lubrificação facilmente acessível
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Rieter . Passador autorregulado de duas cabeças RSB-D 26

Mínima exigência de espaço
Layouts de máquinas para qualquer espaço

Uso ideal do espaço

Layout ideal

Para se ajustar de maneira ideal às condições de espaço 
na fiação, é possível o avanço da fita acionada ativamente 
em ramadas de 2, 3 e 4 fileiras. A altura dos suportes 
para os avanços de fita pode ser ajustada. Os suportes 
podem ser ajustados para as respectivas alturas de até 
1520 mm.

Para latas grandes até 1200 mm de diâmetro, a Rieter 
oferece duas variantes para as ramadas de latas:
• Ramada de 2 fileiras para acessibilidade ideal
• Ramada de 3 fileiras para espaços limitados. Isso reduz 

o comprimento do avanço da fita e é oferecido exclusi-
vamente pela Rieter.

O RSB-D 26 pode ser montado no chão da fiação e 
rebaixado no chão. Com a variante mais nova, a altura de 
transferência da lata no cartucho de lata vazia é menor. 
Isso é mais confortável para o operador. As latas cheias 
são empurradas para fora diretamente para o chão da 
fiação. Reduzindo, assim, as dimensões da máquina.

Projeto de máquina ergonômico e para economia de espaço

A combinação do passador com cabeçote duplo SB-D 26, 
sem controle, e o RSB-D 26 forma a linha de passadores 
mais compactos do mercado. Principalmente em espaços 
limitados, esta combinação de máquinas é a primeira esco-
lha para uma fiação.
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PASSADOR COM CABEÇOTE DUPLO

Passador sem função de controle

Passador autorreguladoPassador autorregulado

Passador sem função de controle

PASSADOR COM CABEÇOTE INDIVIDUAL

RSB-D 26(c)

SB-D 26

RSB-D 50(c)

SB-D 50

Gama de produtos
O passador certo para as suas necessidades

A Rieter oferece o passador certo para cada requisito em 
relação à qualidade da fita, à produtividade, à conveniência 
do operador e aos requisitos de espaço. Isso dá aos clientes 
da Rieter vantagens competitivas.

Todos os passadores autorregulados da Rieter usam a técnica 
de controle RSB altamente dinâmica. Como resultado, os pas-
sadores produzem uma fita de alta qualidade. Os fios fiados 
têm excelentes características de funcionamento nas fases de 
produção subsequentes.
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Dados da máquina
Passador autorregulado de duas cabeças RSB-D 26

∅ C2

∅ C1
B

CL6

L8

CH
 +

 6
80 CH

 +
 1

77
5

A

Enrolamento com trocador de latas

CH [mm] A [mm] B [mm] 

900 3420 1960

1000 – 1100 3420 2198

1150 – 1220 3420 2436

1270 – 1520 3740 2436

Ramada elétrica (acionada)

C1 [mm] Variantes de 
alimentação
[fileiras]

L6 [mm] L8 [mm] L12 [mm] *

600 2 5000 6300

600 3 4800 6950

600 4 3000 3700

1000 2 7150 9250

1000 3 5000 7150 9300

1200 2 8250 10750

1200 3 5750 8275

C2 [mm]
C [mm] 
Descarga no chão sem 
rolos

C [mm] 
Descarga no chão 
com rolos

400 – 500 1300 2500

600 1300 1300
* L12: Gaiola elétrica 3 fileiras 12 vezes

24



Rieter . Passador autorregulado de duas cabeças RSB-D 26

Equipamento padrão

• Conceito de acionamento voltado para a economia de energia ECOrized (patenteado)
• Máx. velocidade de saída 2 x 1200 m/min (RSB-D 26c: 2 x 600 m/min)
• Acionamentos controlados por frequência para pratos giratórios, pratos de lata, aspira-

ção, estiragem e velocidade de saída
• Trem de estiragem 4-over-3 carregado por mola da Rieter
• Aspiração do trem de estiragem com lábios de limpeza nos cilindros superiores e 

inferiores
• Limpeza automática do filtro
• Rápido alívio da carga do cilindro superior em caso de parada ou formação de novelos
• Configuração central do trem de estiragem sem medidores
• Inserção pneumática do velo com refinamento da fita da carda
• Prato giratório CLEANcoil com estrutura de favo de mel (padrão)
• Sensor para enrolamento de fita
• Cortador de fita por meio da estiragem do passador
• Trocador automático de latas
• Alimentação de lata vazia com duas latas reservas por cabeçote
• Sistema de controle altamente dinâmico com discos de varrimento “macho e fêmea”
• Autoajuste AUTOset da unidade de controle
• Monitoramento de qualidade do Monitor de Qualidade Rieter (RQM)
• Régua de lubrificação central
• Mancais de rolos superiores lubrificados para toda a vida útil
• Dispositivo de tensionamento rápido para correias
• Tela touchscreen para uma operação intuitiva
• Instruções de operação integradas no visor da máquina
• LEDs para orientação do operador, visíveis à distância
• Interface USB
• Porta de conexão para o sistema de gerenciamento da fábrica ESSENTIAL
• Manual de operação (digital)

Variantes

• Formato da lata na unidade de entrada: diâmetro até 1200 mm, 
altura até 1520 mm

• Formato da lata na unidade de saída: diâmetro 400 – 600 mm, 
altura até 1520 mm

• Descarga da lata no chão ou no carrinho de latas
• Gaiola elétrica: Configuração de 2, 3 e 4 fileiras de lata
• Dobramento: 6, 8 e 12 vezes
• Aspiração integrada (ar de escape na sala ou no duto)
• Aspiração central
• A máquina pode ser montada no chão ou rebaixado no chão

Opcionais

• CLEANtube - enrolamento de fita sem depósitos de impurezas e 
fibras curtas

• Prato giratório CLEANcoil-PES (100% PES)
• Lubrificação central (niple central)
• Depósito de latas com três latas vazias por cabeça (para latas sem 

rodízios)
• Unidade de acoplagem para carrinhos de latas
• Freio da lata para latas com rodízios
• O Sistema inteligente SLIVERprofessional é integrado à unidade 

de operação

Dados técnicos

Saída 2 2

Velocidade de saída [m/min] até 2 x 1200 até 2 x 600

Potência instalada

Motor principal [kW] 2 x 3,90 2 x 3,90

Motor de alimentação [kW] 2 x 3,90 2 x 3,90

Motor de aspiração [kW] 1,50 1,50

Controle da máquina [kW] 0,50 0,50

Motor do prato giratório [kW] 2 x 1,10 2 x 1,10

Motor do prato da lata [kW] 2 x 0,20/2 x 0,37 2 x 0,20/2 x 0,37

Trocador de latas [kW] 2 x 0,12 2 x 0,12

Consumo de ar comprimido [m3/h] mín. 6 bar 2 x 0,05 2 x 0,05

Dados tecnológicos

Tipo RSB-D 26 RSB-D 26c

Material Algodão, fibras sintéticas, misturas, comprimentos de fibra até 60 mm

Dobramento [vezes] até 12 até 12

Alimentação [ktex] 12 – 50 12 – 50

Estiragem [vezes] 4,0 – 11,6 4,5 – 11,6

Peso da fita na saída [ktex] 1,25 – 7 1,25 – 7
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