
RSB-D 50

Novas dimensões em produtividade, 
qualidade e operação fácil

Passador autorregulado RSB-D 50 e Passador SB-D 50

Preparação da fi ação
Passador autorregulado RSB-D 50 e Passador SB-D 50



A melhor qualidade 
com a mais alta 
produtividade



RSB-D 50

O aumento da produtivida-
de de até 33% está basea-
do em um inovador controle 
e técnica de acionamento e 
condução das fi bras.

A melhor qualidade 
com a mais alta 
produtividade
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O passador com a 
maior efi ciência de 
energia no mercado
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RSB-D 50

25% menos correia e elementos de 
acionamento reduzem a abrasão e 
desta forma os custos de energia anu-
almente em até 1000 euros por RSB.
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RSB-D 50

Know-how 
integrado
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O sistema SLIVERprofessional 
na tela sensível ao toque per-
mite trocas de lote rápidas com 
excelente qualidade da fi ta. 
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Uniformidade da fita excepcional
Qualidade de regulação RSB graças à ótima precisão de 
apalpamento e alta dinâmica de regulação

Amplo portfólio de 
passadores
Passadores de 1 e 2 cabeças, o passador 
ideal, seja para qual for a necessidade

Aspiração eficiente
Acionamento regulado por 
frequência, limpeza de filtros 
automática, limpadores que se 
destacam dos cilindros de pressão

Formação das camadas 
na lata incomparável
Acionamento individual, sensor da fita, 
CLEANcoil, CLEANcoil-PES, CLEANtube

Economia de energia
25% menos correia e elementos 
de acionamento, acionamentos 
ECOrized com eficiência de energia
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RSB-D 50

Trem de estiragem 
moderno
Condução das fibras melhorada, 
cilindros de pressão grandes com 
mancais lubrificados para a vida útil

Sistema eficiente de 
orientação do operador
Tela sensível ao toque, LEDs visíveis à 
distância, interface USB

Know-how no display da máquina
Sistema SLIVERprofessional integrado na máquina

Produtividade elevada
Velocidade de entrega de até 
1200 m/min com excelente qualidade

CARACTERÍSTICAS 
EXCEPCIONAIS
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Rieter . Passador autorregulado RSB-D 50 e Passador SB-D 50

Baixo consumo energético
Novo conceito de acionamento ECOrized

Economia de corrente elétrica
A nova solução de acionamento traz uma economia anual de até 
1000 euros por RSB-D 50. Comparando-se a economia em relação 
à vida útil da máquina com o investimento, tem-se uma relação 
de custo/benefício muito interessante. Os passadores apresentam 
uma novidade: um dispositivo de medição de energia já integrado 
como padrão. Um aumento significante de energia de uma máqui-
na individual pode indicar um problema emergente, permitindo 
assim uma manutenção preventiva.

Mais silencioso e com menor abrasão

No caso de uma oscilação curta de corrente elétrica, 
a tensão de comando é alimentada pelo conversor de 
acionamento. Este armazenador de energia é capaz 
de compensar as interrupções e reduções breves de 
tensão e o passador continua funcionando. Em caso 
de interrupções longas, o passador desliga gradu-
almente com o controle ativado até parar. O véu 
permanece enfiado e isso permite colocar a máquina 
novamente em operação de forma rápida.

Mais robusto no caso de 
oscilações de corrente elétrica

Com o novo conceito patenteado de acionamento ECOrized o uso 
de correias e elementos de acionamento foi reduzido a 25% em 
comparação ao modelo anterior. O trem de estiragem é acionado 
por dois servomotores. O acionamento regulado por frequência para 
a aspiração assim como o acionamento individual para o prato gira-
tório são uma característica única. A nova solução de acionamento 
para o prato giratório tem como resultado um andamento linear 
da correia e uma vida útil nitidamente mais longa. Esta máquina 
silenciosa é uma prova para o nível baixo de abrasão.
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Rieter . Passador autorregulado RSB-D 50 e Passador SB-D 50

Produtividade elevada
Alta velocidade de entrega com qualidade constante

Na prática, o passador SB-D 50 sem auto-regulador e o passador 
com auto-regulador RSB-D 50 são capazes de obter uma produção 
com uma velocidade de entrega de até 1200 m/min. Todavia, mais 
importante do que um aumento da velocidade máxima é que a veloci-
dade pode ser aumentada em até 33% dependendo do tipo da fibra. 
Existem diversos argumentos:
• Excelente precisão de medição com rolos apalpadores de pequena 

dimensão
• Condução melhorada das fitas e das fibras
• Motor autorregulado com dinâmica elevada
• Depósito preciso da fita graças ao prato giratório CLEANcoil 

(e CLEANcoil-PES para 100% PES)

Os rendimentos de produção também se situam 
ao mais alto nível. Os seguintes fatores são, entre 
outros, relevantes para tanto:
• Baixa necessidade de manutenção e limpeza
• Know-how integrado, p. ex. sistema 

SLIVERprofessional para trocas rápidas de lotes
• Processamento com menos enrolamentos graças 

aos grandes cilindros de pressão e limpadores 
destacáveis

• Trocador giratório de latas eficiente com tempos 
curtos de troca

Velocidades de entrega elevadas Rendimentos ao mais alto nível
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Rieter . Passador autorregulado RSB-D 50 e Passador SB-D 50

Uniformidade da fi ta excepcional
A regulação RSB com a maior precisão de apalpamento e dinâmica 
de regulação

Uma regulação perfeita inicia-se com a 
exatidão das medições das fitas alimentadas. 
Em comparação com outros sistemas “macho 
e fêmea”, o apalpamento RSB utiliza rolos 
apalpadores de menor dimensão. Deste modo 
encontra-se uma parte curta da fita entre os 
rolos. Isto resulta em uma elevada sucessão 
de sinais e é uma pré-condição para uma 
regulação exata.

Regular bem começa com precisão dos rolos apalpadores

Regular exige dinâmica

O princípio de regulação RSB

O conceito de acionamento garante que os va-
lores exatos medidos no apalpamento das fitas 
sejam efetivamente transmitidos à estiragem 
a fim de melhorar a qualidade da fita. Assim é 
necessária uma elevada dinâmica no mecanis-
mo de transmissão. Isso é atingido graças ao 
uso de menos peças móveis bem como à alta 
dinâmica dos servomotores. Daí resulta uma 
fita com uma uniformidade ímpar, mesmo a 
altas velocidades de entrega - do primeiro ao 
último centímetro. 

Um processador digital de sinais trata os sinais 
dos rolos apalpadores na base de um algoritmo 
sofisticado. O valor calculado é transmitido ao 
acionamento da máquina no momento em que 
a parte da fita medida se encontra no ponto de 
atuação dentro do campo da estiragem principal. 
O resultado é uma fita, responsável por um fio, 
com uma excelente uniformidade a curto, médio 
e longo termo.

Rolos apalpadores Trem de estiragem

Processador digital 
de sinais

Controle
Servoaciona-

mento AC

Cilindros de entrega
Servoacionamento AC

Rieter
Qualidade
Monitor

Rolos apalpadores Trem de estiragem

Processador digital 
de sinais

Controle
Servoaciona-

Cilindros de entrega
Servoacionamento AC

Rieter
Qualidade
Monitor

12



Rieter . Passador autorregulado RSB-D 50 e Passador SB-D 50

Dados de qualidade do RQM: Vantagens da detecção de pontos grossos

O Rieter Quality Monitor (RQM) evita de forma segura 
a produção de fitas defeituosas. Ele trabalha inde-
pendentemente do sistema de regulação. O RQM 
supervisiona permanentemente a espessura da fita 
na saída por meio do disco calandrador móvel e 
para automaticamente o passador se o valor-limite 
definido for ultrapassado. O espectrograma é capaz 
de detectar os comprimentos de onda mais curtos e 
confirma assim a precisão da medição. Deste modo 
são reduzidos os ensaios de fitas no laboratório. Para 
uma análise mais profunda pode-se ligar a máquina 
ao sistema de monitorização ESSENTIAL.

• Número da fita A%
• Uniformidade da fita CV% e valores de variação do 

comprimento para 5 cm, 10 cm, 25 cm, 50 cm, 1 m, 
3 m, 5 m

• Espectrograma atual
• Visualização dos diagramas da qualidade até 20 dias
• Detecção de pontos grossos > 2 cm

• Supervisão dos trabalhos de limpeza e manutenção em 
cardas, penteadeiras e passadores

• Supervisão das emendas de fitas
• Apoio ao efetuar otimizações tecnológicas
• Melhoria da qualidade da fita e dos fios
• Garantir uma elevada produtividade na maçaroqueira, 

máquina de fiar e bobinadeira

Supervisão da qualidade online
Segurança através do Rieter Quality Monitor

13



Rieter . Passador autorregulado RSB-D 50 e Passador SB-D 50

Conceito de aspiração eficiente
Fios de qualidade constante na continuidade do processamento

As impurezas que se acumulam nos limpadores é conduzida direta-
mente à aspiração, graças ao levantamento intermitente dos mesmos. 
Ensaios efetuados na prática provaram que houve menos entupimentos 
no funil da fita por causa de acumulações de poeira na barra de pressão. 
Os fios mais limpos têm valores IPI e Classimat mais baixos, bem como 
um número menor de cortes nos purgadores.

A limpeza automática do filtro mantém a tela 
filtrante limpa. A medição inovadora da pressão 
diferencial da aspiração comanda o ciclo de 
limpeza automático e mantém a depressão a um 
nível absolutamente constante. Daí resulta uma 
qualidade constante da fita e dos fios, assim como 
do andamento nas fases posteriores.

Limpar raramente os cilindros de pressão

Limpadores que se destacam dos 
cilindros de pressão

Aspiração constante

Motor da aspiração comandado por inversor 
de frequência

Os limpadores patenteados reduzem a formação de acumulações nos 
cilindros de pressão da estiragem, graças ao seu posicionamento, e con-
sequentemente, a necessidade de limpeza resultante. Quando são pro-
cessados algodões com muito açúcar os limpadores exercem um efeito 
positivo. Menos paradas por causa das limpezas necessárias e menos 
enrolamentos na estiragem aumentam a produtividade da máquina.

O passador Rieter é a única máquina na qual o operador pode regular, 
a partir do painel, a intensidade da aspiração de uma maneira rápida 
e confortável. O ajuste é simples e reproduzível. Isso não só facilita a 
troca do material mas também elimina flutuações de qualidade quando 
são utilizadas, p. ex., fitas de diversos passadores no mesmo lote.

Pressão negativa/Eficiência de limpeza

Intervalos entre limpezas

Limpeza manual Sistema de aspiração ECOrized

100%

50%

0%
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Rieter . Passador autorregulado RSB-D 50 e Passador SB-D 50

Frequentemente as guias convencionais da fita na frente do trem de estiragem não estão ajustadas corretamente. O erro mais 
frequente é o guiamento não centralizado das fitas. A patenteada guia da fita garante um guiamento da fita centralizado e fita 
de qualidade constante a todo o momento. A largura do véu é ajustada de forma reproduzível com uma simples rotação dos 
elementos de guiamento.
A geometria do trem de estiragem de 4 por 3 permite distâncias entre cilindros mais curtas e, consequentemente, um bom 
processamento de fibras curtas. Condutores adicionais das fibras no campo da estiragem principal evitam um deslocamento 
lateral das fibras marginais. O resultado acaba sendo menos erros no processamento do fio.

A utilização de cilindros de grande dimensão garante 
um funcionamento isento de enrolamentos, assim 
como uma longa duração dos mesmos. Eles mantêm 
tanto a rotação como a temperatura dos revestimen-
tos em nível baixo. Esta é a base para um funciona-
mento com altas velocidades de entrega. A carga dos 

Caso se forme um enrolamento na estiragem, a descarga rápida evita a formação de um enrolamento duro já na fase de parada 
da máquina. A remoção fácil dos enrolamentos assegura a qualidade do revestimento e com isso a performance de funciona-
mento do passador. É muito fácil enfiar a fita no bocal do véu. Os motores do trem de estiragem produzem uma ponta da fita 
mais fina sendo enfiada automaticamente por ar comprimido de forma rápida e segura. O ajuste centralizado da distância do 
trem de estiragem, sem uso de calibres, permite uma troca rápida de lotes.

Condução otimizada das fibras

Técnica de cilindros de pressão 
inovadora

Operação fácil

Técnica de estiragem moderna
Qualidade graças à condução eficaz das fitas e das fibras 

cilindros de pressão é regulável e os mancais estão lubrificados para a vida útil.
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Rieter . Passador autorregulado RSB-D 50 e Passador SB-D 50

Inovação no depósito da fita
Qualidade constante e perfeita no depósito da fita e boa continuidade 
no processamento

O CLEANcoil é o prato giratório padrão para todas as matérias-primas e ofe-
rece assim uma flexibilidade máxima. O tubo de depósito helicoidal assegura 
um depósito da fita sem falsas estiragens mesmo com velocidades de entrega 
elevadas. Uma estrutura alveolar no lado inferior do prato giratório evita 
acumulações de forma eficaz.

O novo CLEANcoil-PES desenvolvido com um revestimento moderno oferece 
vantagens inigualáveis no depósito para o processamento de 100% poliéster. 
O ciclo de limpeza pode ser prolongado em no mínimo 100% até mesmo em 
caso de situação crítica com fibras de poliéster. Este fato também tem como 
resultado fitas e fios de qualidade constante.

CLEANtube – Depósito sem acumulações de impurezas

Prato giratório CLEANcoil e CLEANcoil-PES

Quando são processados algodões ou misturas com sintéticos podem se acumular partículas de impurezas assim como fibras 
curtas no canal da fita do prato giratório durante o enchimento das latas. Ao se atingir a quantidade do enchimento da lata, o 
passador para e com isto essa acumulação (chamada de “rato” na linguagem técnica) atinge o ponto mais alto da camada de 
fita.

O dispositivo opcional CLEANtube é um comando inteligente do acionamento do prato giratório, o qual evita que 
partículas de impurezas e fibras curtas se acumulem no canal da fita. O dispositivo CLEANtube economiza até 
300 horas de trabalho para a remoção manual dos “ratos” bem como até cerca de 0,6% de resíduos de fita por ano e passador. 
O dispositivo CLEANtube evita até 200000 defeitos por ano e passador mantendo assim a eficiência de produção na continui-
dade no processamento bem como fios com qualidade alta.
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Rieter . Passador autorregulado RSB-D 50 e Passador SB-D 50

Sensor ímpar para primeiras camadas de fita exatas

Qualidade sem valores aberrantes

Separação segura da fita

Uma barreira de luz sem contato detecta o momento em que a primeira camada de fita está depositada sobre o prato giratório 
e somente então é que passa da marcha lenta para a velocidade de produção normal. Deste modo está garantido o depósito 
controlado de fitas mesmo em latas com pratos em posição baixa demais, assegurando fitas e fios com uma qualidade constan-
te. O depósito exato da fita desde o primeiro metro evita problemas nos processos subsequentes quando as fitas são retiradas 
da lata. Deste modo as latas podem ser esvaziadas totalmente, sem interrupções. Assim os rendimentos mantêm-se a um nível 
elevado, reduzindo as intervenções dos operadores e eliminando os resíduos de fitas.

O novo sensor da fita traz diversas vantagens na fiação, mesmo 
que somente uma pequena parte do prato da lata esteja posta 
em posição muito profunda. Admitindo que 1% das latas utiliza-
das anualmente traz problemas, então, isto significa um máximo 
de até 2000 latas danificadas por passador. Graças ao sensor da 
fita fica garantido um depósito normal da primeira camada de 
fita – apesar das condições difíceis. Isto é mais um passo para 
atingir uma qualidade perfeita sem valores aberrantes. Para esta 
inovação foi requerida a patente.

Quando se processam fibras com um elevado coeficiente de atrito fibra-fibra, como p.ex. fibras sintéticas, torna-se necessário 
acionar uma separação efetiva da fita, para garantir uma troca da lata isenta de problemas. Para isso os motores do trem de 
estiragem regulado criam um ponto fino que é transportado debaixo do prato giratório e rasga no momento ideal e de forma 
exata na troca das latas.
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Rieter . Passador autorregulado RSB-D 50 e Passador SB-D 50

Sistema eficiente de orientação do operador
A nova dimensão simplifica a operação 

Display sensível ao toque para 
operação intuitiva

Interfaces modernas para trocas 
rápidas de lotes 

Lâmpadas de LED ajudam o operador

Amplas informações

Os passadores SB-D 50 e RSB-D 50 utilizam a mais mo-
derna geração de comando bem como um display colorido 
e sensível ao toque com alta resolução. Isso permite um 
sistema de orientação do operador simples e intuitivo.

Indicações claras têm um 
significado decisivo para o 
operador quando se trata 
de encurtar as distâncias de 
trabalho. Por esta razão os 
LEDs, visíveis amplamente, 
informam sobre o estado do 
passador. Isso facilita muito 
o trabalho para o operador.

O display mostra, além de dados sobre a produção e quali-
dade da fita, informações adicionais úteis: p. ex. um livro de 
registro para a documentação completa dos ajustes da má-
quina ou uma indicação detalhada das paradas da máquina 
com suas causas e duração. Os mesmos são ferramentas úteis 
para análises de problemas nos turnos com pouco pessoal, 
como por exemplo durante a noite.

Através da interface USB 
podem-se transferir os dados 
de uma maneira fácil e 
rápida para outras máqui-
nas. A conexão ao sistema 
de gerenciamento da fábrica 
ESSENTIAL da Rieter pode 
ser equipada como padrão.
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Rieter . Passador autorregulado RSB-D 50 e Passador SB-D 50

Disponibilidade do pessoal

Sistema SLIVERprofessional na máquina

Manual de instruções na máquina 

Ajustes no display

Rotação frequente do pessoal ou a falta de especialistas são cada vez mais um problema para as fiações. Em razão disso, 
a Rieter auxilia seus clientes com suportes atraentes diretamente no display da máquina.

O sistema SLIVERprofessional está integrado pela primeira vez no display 
da máquina e oferece um suporte tecnológico valioso. Esta ferramenta 
única oferece uma sugestão de ajustes para toda a máquina após a entrada 
dos dados da matéria-prima. Esta sugestão pode ser transferida para a 
máquina como um registro. Além disso, o sistema SLIVERprofessional 
auxilia com a análise de erros do espectrograma como períodos e eixos 
da estiragem. Isso leva a uma rápida eliminação dos erros e garante uma 
elevada disponibilidade da máquina. 

Frequentemente os manuais de instruções impressos 
não são armazenados em locais de acesso fácil. Os SB- e 
RSB-D 50 deixam à disposição os capítulos essenciais do manual de ins-
truções no display do passador. Isso traz novas possibilidades e economi-
za tempo.

Os seguintes ajustes, entre outros, podem ser feitos facilmente no display 
e reduzem susbtancialmente o tempo da troca de lotes:
• Velocidade do prato giratório
• Intensidade de aspiração
• Estiragem total
• Velocidade de entrega

Know-how no display da máquina
Sabedoria integrada gera produção de qualidade
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Rieter . Passador autorregulado RSB-D 50 e Passador SB-D 50

Conceitos de assistência e manutenção bem 
pensados
Elevada disponibilidade da máquina com custos baixos

Vida útil elevada

Regulação com ajuste automático 
AUTOset

Lubrificação fácil

Uma sobrepressão no espaço interno da máquina dissipa o 
calor para fora. Isto leva a vidas úteis elevadas para os com-
ponentes eletrônicos e mecânicos. Todas as peças essenciais 
condutoras de fibras apresentam um revestimento resistente 
e asseguram assim um longo período de vida útil.

Quando se efetua uma troca de lote o ajuste do ponto de 
atuação é o ajuste mais importante da regulação. O sistema 
de auto ajuste da regulação AUTOset detecta o ponto de 
atuação automaticamente, economizando assim bastante 
tempo. Mesmo no caso de operadores com pouca experiência 
o AUTOset garante um ajuste correto e consequentemente o 
elevado nível qualitativo dos passadores Rieter.

Os SB-D 50 e RSB-D 50 apresentam duas possibili-
dades de lubrificação da máquina. A máquina está 
equipada de forma padrão com uma régua de lubrifica-
ção central. A mesma é de fácil acesso e assegura que 
nenhum ponto de lubrificação seja esquecido. Opcio-
nalmente os passadores também podem ser adquiridos 
com um ponto de lubrificação central que oferece um 
conforto máximo de manutenção.

Ajuste automático do ponto de atuação da regulação em aprox. 
1 minuto com o AUTOset

Fi
ta

 C
V%

 d
o 

RQ
M

Percurso automático efetuado para definir o ponto de atuação da regulação [mm]

Melhor valor
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Rieter . Passador autorregulado RSB-D 50 e Passador SB-D 50

Dispositivo de aperto rápido

Vídeos de treinamento em CD

Os dispositivos de aperto rápido para as correias as-
seguram a força de tensão correta independentemen-
te do pessoal de manutenção. Isso garante um troca 
rápida das correias bem como um longa vida útil das 
mesmas e dos apoios.

A Rieter apóia os seus clientes por meio de um CD 
com o manual de instruções eletrônico que também 
contem vídeos. Os vídeos descrevem de uma maneira 
clara os ajustes e a manutenção correta da máquina 
e podem ser utilizados para formar o pessoal. Pessoal 
competente ajuda a manter os custos de manutenção 
a um baixo nível. Produtividade e qualidade da fita 
mantêm-se a um alto nível a longo termo.
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Rieter . Passador autorregulado RSB-D 50 e Passador SB-D 50

Necessidade de espaço reduzido
Implantação das máquinas conforme a área disponível

Alimentação da fita

Necessidade de espaço

Montagem sobre/no piso

A entrada do passador pode ser feita com dublagem de 6 até 12 
vezes com alimentação de cilindro acionada ativamente ou com 
encaixe sem acionamento. Os apoios são ajustáveis na altura e 
podem ser adaptados a cada altura da lata até 1520 mm.

As seguintes variantes estão à disposição para uma 
implantação na fiação em espaços apertados:
• Alimentação das latas vazias reduzida para máqui-

nas de comprimento curto
• Disposição compacta graças à plataforma comum 

dos passadores adjacentes para máquina de largura 
estreita

Os SB- e RSB-D 50 permitem uma montagem sobre o piso possibilitando uma disposição muito flexível das máquinas. A mon-
tagem no piso é uma característica nova. Desta forma a altura de transferência da lata para o depósito na lata vazia ficou mais 
baixa para o operador, ou seja, mais confortável. As latas cheias são movidas diretamente sobre o piso da fiação.

Comprimento curto da máquina graças à alimentação das latas 
vazias  (por exemplo com uma lata vazia)

Largura estreita da máquina graças à plataforma comum dos passadores 
adjacentes

Layout padrão de 2 filas e 8 vezes
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Rieter . Passador autorregulado RSB-D 50 e Passador SB-D 50

Portfólio de produtos
O passador adequado para as suas exigências pessoais

A Rieter é o fornecedor líder mundial de passadores com mais 
de 50000 cabeças de passadores RSB/SB instaladas. Os nos-
sos clientes usufruem de vantagens evidentes nos mercados 
graças às inovações contidas nos nossos passadores. Com a 
diversidade dos modelos e tipos a Rieter põe à disposição o 
passador adequado para cada necessidade quanto à qualida-

de, produtividade, conforto de operação e espaço ocupado. 
Todos os passadores autorregulados usam a tecnologia de 
regulação RSB de elevada dinâmica. Assim é garantida uma 
elevada qualidade dos fios e produtos finais, assim como um 
andamento excelente nos processos subsequentes.

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
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Rieter . Passador autorregulado RSB-D 50 e Passador SB-D 50

Dados da máquina
Passador autorregulado RSB-D 50 e Passador SB-D 50

Depósito com trocador de latas

K2 [mm] Quantidade  
latas vazias

A [mm] B [mm] 
Expulsão 
em cima 
do piso

B [mm] 
Expulsão 
no carro

C [mm] 
Latas com 
rolos

C [mm] 
Latas sem 
rolos

D [mm]

300 5 2380 1300 1200 2720 1840 1960

350 5 2380 1300 1400 3105 2225 1960

400 5 2380 1300 1600 3302 2425 1960

450 4 2380 1300 1800 3105 2225 1960

470 4 2380 1300 1880 3105 2225 1960

500 4 2380 1300 2000 3305 2422 1960

600 4 2380 1406 2540 3360 2280 1960

1000  
(apenas SB) 1 2935 940 — 2430 — 1960

Alimentação por cilindros (acionada)

K1 [mm] L6 [mm] L8 [mm] L12 [mm] *

600 2850 3350

1000 3700 4750 6850

1200 4200 5460

A2 depende da altura das latas KH

KH [mm] A2 [mm]

900 0

≥1000 236

≥1150 478

* L12: Gaiola elétrica 2 fileiras 12 vezes
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Equipamento padrão

• Conceito de acionamento ECOrized com economia de energia (patenteado)
• Velocidade de entrega máx. 1200 m/min (RSB-D 50c: 600 m/min)
• Acionamentos comandados por frequência para prato giratório, estiragem  

e velocidade de entrega (SB-D 50: sem estiragem)
• Trem de estiragem Rieter 4 por 3 com carga por molas
• Aspiração da estiragem com limpadores nos cilindros superiores e inferiores
• Limpeza automática do filtro
• Descarga rápida dos cilindros de pressão no caso de parada ou enrolamento
• Ajuste centralizado da estiragem sem galgas
• Colocação pneumática do véu com afinamento da fita
• Prato giratório CLEANcoil com estrutura tipo favo (padrão)
• Sensor para deposição da fita
• Cortador da fita por meio de estiragem do trem estirador (só RSB)
• Trocador de latas automático
• Alimentação de latas vazias para até 5 latas reservas
• Sistema de regulação de elevada dinâmica com rolos apalpadores “macho e fêmea” (RSB)
• Regulação com ajuste automático AUTOset (RSB)
• Monitoração da qualidade Rieter Quality Monitor RQM
• Barra central com niples para lubrificação
• Apoios dos cilindros de pressão lubrificados para a vida útil
• Dispositivos de aperto rápido para correias
• Display da máquina como tela sensível ao toque para operação intuitiva
• Manual de instruções integrado no display da máquina
• Lâmpadas LED visíveis à distância para o sistema de orientação do operador
• Interface USB
• Conexão ao sistema de gerenciamento da fábrica ESSENTIAL
• Manual de instruções em CD com vídeos para o asjute e manutenção

Variantes

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

• Formato da lata na unidade de saída: ∅ 300 – 1000 mm, altura 
até 1520 mm

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

Opções

• Carga pneumática dos cilindros de pressão
• CLEANtube – depósito da fita sem acumulações de impurezas  

e fibras curtas
• Prato giratório CLEANcoil-PES (100% PES)
• Lubrificação central (niple central)
• Alimentação das latas vazias reduzida (após consulta)
• Dispositivo de acoplamento para carrinho das latas
• Plataforma de conexão para disposição das máquinas com 

economia de espaço
• Sistema pericial SLIVERprofessional integrado no display da 

máquina

Dados técnicos

Produção simples simples simples

Velocidade de entrega [m/min] até 1200 até 1200 até 600

Potência instalada

Motor principal [kW] 3,90 5,00 3,90

Motor de entrada [kW] 3,90 – 3,90

Motor aspiração [kW] 1,50 1,50 1,50

Comando da máquina [kW] 0,50 0,26 0,50

Motor do prato giratório [kW] 1,10 1,50 1,10

Trocador de latas [kW] 0,25 0,25 0,25

Ar comprimido/consumo [m3/h] min. 6 bar 0,08 0,08 0,08

Dados tecnológicos

Type (Tipo) RSB-D 50 SB-D 50 RSB-D 50c

Material Algodão, fibras sintéticas, misturas, compr. fibras até 60 mm

Dobragem [vezes] até 12 até 8 até 12

Fitas alimentadas [ktex] 12 – 50 12 – 50 12 – 50

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

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