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Preparação da fiação
Passador de duas cabeças SB-D 26

Passador de duas cabeças SB-D 26

Maior produtividade usando 
o mínimo de espaço



SB-D 26

Dependendo do material das 
fibras, o passador de duas cabe-
ças produz até 33% mais fita, 
em comparação com o modelo 
anterior.
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A mais alta  
produtividade
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Eficiência ideal 
para a máquina
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O trocador de latas rotativo 
para latas até 1200 mm de diâ-
metro garante alta eficiência da 
máquina.

SB-D 26
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As dimensões compac-
tas da máquina a tornam 
ideal para aplicações em 
espaços limitados.
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SB-D 26

Mínima 
exigência 
de espaço
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SB-D 26
VANTAGENS

EXCEPCIONAIS

Avanço  
flexível da fita 
Variantes com ramadas 
de 2, 3 e 4 fileiras

Mínima exigência de espaço 
Máquina compacta com uma largura de 
apenas 3,38 m e um trocador de latas de 
1200 mm

Qualidade de fio consistente 
no processamento posterior 
Acionamento controlado por frequência, 
limpeza automática do filtro, elevação dos 
lábios de limpeza nos cilindros superiores

Qualidade de enrolamento 
limpo e consistente
Acionamentos individuais, sensor de 
enrolamento de fita, pratos giratórios 
CLEANcoil e CLEANcoil-PES, controle de 
prato giratório CLEANtube8



Orientação eficiente do operador
LEDs podem ser vistos à distância

Baixo consumo de energia
25% menos correias e elementos de acionamento, 
acionamento com eficiência energética ECOrized

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

Eficiência ideal para a máquina
Trocador de latas exclusivo para latas de até 1200 
mm de diâmetro – independentemente do operador 
da máquina

A mais alta 
produtividade
Velocidade máxima de saída 
de 2 x 1200 m/min, produz até 
33% mais fita em comparação 
com o modelo anterior

9



Rieter . Passador de duas cabeças SB-D 26

Alto rendimento

Velocidade de saída até 33% maior

O SB-D 26 produz uma fita a uma velocidade de saída de 
até 1200 m/min. Dependendo do material da fibra, a velo-
cidade 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:
• Orientação aprimorada de fita e fibra
• Trem de estiragem com cilindros superiores grandes e 

elevação dos lábios de limpeza
• Suave união de velo
• Enrolamento preciso da fita graças ao prato giratório 

CLEANcoil

Altas velocidades de saída

A mais alta produtividade
Alta velocidade de saída com qualidade consistente

O passador tem uma alta eficiência de produção. Os req-
uisitos de manutenção e limpeza são baixos. As trocas do 
sortimento podem ser implementadas rapidamente com o 
auxílio do sistema inteligente SLIVERprofessional. Os cilin-
dros superiores grandes e a elevação dos lábios de limpeza 
impedem a criação frequente de novelos. O confiável troca-
dor de latas rotacional garante tempos de troca curtos.
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Rieter . Passador de duas cabeças SB-D 26

Com uma largura de máquina máxima 
de 3,38 m, o SB-D 26 é a máquina mais 
compacta da sua categoria. A máquina 
pode ser montada no chão da fábrica ou 
rebaixada no chão. Com a variante mais 
nova, a altura de transferência da lata no 
depósito de latas vazias é menor. Isso é 
mais confortável para o operador. As latas 
cheias são empurradas para fora direta-
mente para o chão da fiação. Reduzindo, 
assim, o comprimento da máquina.

Uso ideal do espaço

Layout ideal

Projeto de máquina ergonômico e para economia de espaço 

Mínima exigência de espaço
Layouts de máquinas para qualquer espaço

Para se ajustar de maneira ideal às condições de espaço 
na fiação, a alimentação de fita acionada ativamente é pos-
sível em gaiolas de 2, 3 e 4 fileiras. A altura dos suportes 
para as alimentações da 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 gaiolas:
• Gaiola de 2 fileiras para acessibilidade ideal
• Gaiola de 3 fileiras para espaços limitados. Isso reduz o 

comprimento da alimentação de fita.

A combinação do passador com cabeçote duplo SB-D 26, 
sem autorregulador, e o RSB-D 26 forma a linha de pas-
sadores mais compactos do mercado. Principalmente 
em espaços limitados, esta combinação de máquinas é a 
primeira escolha para uma fiação.
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Rieter . Passador de duas cabeças SB-D 26

Alto rendimento
Trocador de latas automático para latas até 1200 mm de diâmetro

O trocador de latas rotativo troca simultanea-
mente as latas nas duas cabeças. Isso mantém 
o passador funcionando com eficiência e 
resulta em longos períodos sem a necessidade 
de intervenção do operador. Consequente-
mente, é garantida uma taxa de produção 
consistentemente alta. 

O trocador de latas Rieter enche latas entre 
500 mm e 1200 mm de diâmetro. Ao usar 
latas com um diâmetro de 600 mm ou menos, 
um transportador acionado por cilindro 
alimenta as latas no trocador de maneira 
confiável.

Confiável trocador de latas rotativo

43% mais fita da carda na lata Redução significativa das paradas
As latas de 1200 mm de diâmetro contêm cerca de 43% mais 
fita da carda que as latas de 1000 mm de diâmetro. Com 
algodão cardado, uma lata de 1200 mm de altura equivale 
a um peso de enchimento de 76 kg; para latas de 1300 mm 
de altura, o peso de enchimento é de impressionantes 83 kg. 
Com material de fibra penteada, pode-se obter quantidades de 
enchimento de até 100 kg.

O passador de duas cabeças SB-D 26 alcança uma eficiência 2,5% maior com latas 
de 1200 mm de diâmetro.

Maior produtividade usando o mínimo de espaço

Escanear código QR para obter mais informações  
http://l.ead.me/bb8f18 

(Video)

Passador de duas cabeças SB-D 26

Quantidades de enchimento de lata maiores reduzem as 
paradas e aumentam a eficiência da máquina no trabalho 
de preparação da fiação. Este efeito pode ser observado 
mais claramente no passador SB-D 26, onde as latas 
maiores podem ser inseridas tanto na entrada como 
no prato giratório. O SB-D 26 é até 2,5% mais eficiente 
quando são usadas latas com um diâmetro de 1200 mm 
do que quando são usadas latas com um diâmetro de 
1000 mm.
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Rieter . Passador de duas cabeças SB-D 26

Menos transportes, menos operadores

Maior qualidade graças a menos 
emendas na fita da carda

Menos refugo Alternativa com latas de até 
1500 mm de alturaA fita da carda com um maior raio de enrolamento em 

uma lata de 1200 mm otimiza o desempenho de funcio-
namento em elevadas velocidades de remoção, como com 
o OMEGAlap e passadores altamente produtivos. As latas 
funcionam melhor sem interrupção até estarem completa-
mente vazias.

Como alternativa, a Rieter também oferece sistemas de 
enchimento para formatos de lata de 1000 mm de diâmetro e 
até 1500 mm de altura. Essas latas comportam cerca de 25% 
mais material do que as latas padrão de 1200 mm de altura.

Fig. 2: Menos pessoal graças a latas maiores – da carda ao passador com 
autorregulador (base de cálculo: fiação de anel com uma produção diária de 48 
toneladas de fio de algodão penteado)

Pessoal por turno

Diâmetro da lata x altura da alta [mm]

8
7
6
5
4
3
2
1
0

∅ 600 X 1 200 ∅ 1 000 X 1 200 ∅ 1 200 X 1 200
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∅ 600 X 1 200 ∅ 1 000 X 1 200 ∅ 1 200 X 1 200

Quantidades de enchimento maiores reduzem o número de 
transportes de latas e trocas de latas nas gaiolas das má-
quinas subsequentes em 30%. Graças a cilindros que giram 
suavemente, as latas podem ser facilmente movimentadas 
no piso da fiação. Isso faz com que menos operadores 
sejam necessários.

Um exemplo de cálculo para uma fiação com fio de anel 
penteado e uma produção de 48 toneladas por dia mostra 
uma economia total de pessoal por turno para a linha de 
cardagem, a unidade de penteação, o passador preliminar 
e o passador posterior. O uso de latas de 1200 mm de 
diâmetro em vez de 1000 mm de diâmetro mostra que é 
necessário um operador a menos por turno – e o uso de 
latas de 1200 mm em vez de 600 mm demanda quase três 
operadores a menos por turno. Quando arredondada, a 
economia total é de três ou oito operadores por dia.

No cálculo de exemplo, existem mais de 370000 latas a me-
nos a serem transportadas em um ano com latas de 1200 mm 
do que com latas de 1000 mm. Consequentemente, há 
uma economia superior a 370000 emendas nas fitas, o que 
resulta em uma quantidade menor de defeitos, melhorando 
consideravelmente a qualidade do fio.

13



Rieter . Passador de duas cabeças SB-D 26

Tecnologia de cilindro superior orientada para o futuro

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

Garantia de qualidade

Tecnologia inovadora 
de cilindro superior

Ótima orientação da fibra

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 qualidade dos revesti-
mentos 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 forma rápida e confiável. A configuração central das distâncias do trem de 
estiragem sem ecartamentos permite uma rápida troca do sortimento.

Os grandes cilindros superiores garantem um funcionamen-
to sem interrupções, bem como uma longa vida útil. Eles 
mantêm a velocidade de rotação e, assim, a temperatura 
dos revestimentos 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 de rolo superiores 
são lubrificados para toda a vida útil.

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 conse-
quência 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 
centralizada das fitas em todos os momentos, e garante 
uma qualidade de fita consistente.

A largura do véu é reproduzível e é definida por um simples 
giro dos elementos guia. A geometria do trem de estira-
gem 4-over-3 permite distâncias de tambor estreitas. Isso 
significa que mesmo comprimentos de fibra curtos podem 
ser bem processados. 
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Rieter . Passador de duas cabeças SB-D 26

Lábios de limpeza posicionados da maneira ideal

Levantar os lábios periodicamente para evitar depósitos de poeira

Mais fácil de limpar
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 desafiadoras, como algodão contendo secreção, podem ser facilmente processadas graças aos lábios 
de limpeza. A produtividade da máquina é aumentada.

Alta qualidade da fita da carda
É possível evitar depósitos de poeira no trem de estiragem. Devido 
ao levantamento intermitente dos lábios de limpeza nos cilindros 
superiores do SB-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. 
Imperfeições e falhas de Classimat são reduzidas. Além disso, o 
número de cortes no limpador do fio é significativamente reduzido.

Qualidade de fio consistente 
no processamento posterior
Aspiração eficiente
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Rieter . Passador de duas cabeças SB-D 26

Mais fácil de limpar graças a um ponto de aspiração adicional

Limpeza automática do filtroFácil programação de parâmetros

Limpeza já na entrada de fita

O crivo de filtro é mantido limpo com o uso de um 
rascador. 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 consistente-
mente alta. Isso garante um bom comportamento de 
funcionamento do fio durante o processo subsequente.

O SB-D 26 possui um ponto de aspiração adicional antes do trem de estiragem. Isso melhora o remoção de poeira das fitas e 
facilita a limpeza para os operadores. Fitas limpas têm um efeito positivo no comportamento de funcionamento dos filatórios 
finais, particularmente durante fiação de jato de ar ou rotor.

O operador pode definir a intensidade da aspiração de ma-
neira rápida e conveniente na tela sensível ao toque. 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.
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Rieter . Passador de duas cabeças SB-D 26

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

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.

Bobinagem de fita ideal
Os parâmetros para o sentido de rotação e a velocidade da lata durante o enrolamento da fita podem ser alterados facilmente 
na unidade de operação. Isso proporciona outra oportunidade para ajustar a bobinagem de fita na lata de maneira ideal para o 
processo subsequente.

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 duto de fita. Com um diâmetro de lata de 1000 mm, o uso do CLEANtube economiza até 200 horas de traba-
lho ao ano para a remoção manual dos “mouses” e evita um desperdício de fita  de até aproximadamente 0,5%. O CLEANtube 
também evita até 100000 defeitos na fita da carda por ano e no cabeçote do passador. Portanto, tanto a eficiência da produ-
ção no processamento posterior quanto a qualidade do fio permanecem altas. 

Enrolamento de fitas sem acúmulo de impurezas

Prevenção de depósitos
O CLEANcoil é o prato giratório padrão para todos os ma-
teriais 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.

Qualidade de enrolamento limpo e consistente 
e bom processamento posterior
Inovações no enrolamento de fitas
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Rieter . Passador de duas cabeças SB-D 26

Corte confiável 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 problemas da lata. Um ponto fino, 
que é produzido entre o trem de estiragem e o cilindro de saí-
da, é transportado abaixo do prato giratório e rompe durante a 
troca da lata. A máquina é equipada com um corte de fita ativa 
como padrão.

Barreira de luz para o enrolamento controlado da fita

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 desenrolar a fita fora 
da lata. Portanto, as latas funcionam sem interrup-
ção até que estejam completamente vazias. Isso 
mantém 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 1000 latas para 
cada passador (latas com diâmetro de 1000 mm). 
Apesar das condições difíceis, o sensor de enrola-
mento de fita garante as primeiras camadas de fita 
sem defeito. Este é mais um passo em direção a 
uma qualidade perfeita, sem exceções. Esta solu-
ção é patenteada e está disponível exclusivamente 
com a Rieter.
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Rieter . Passador de duas cabeças SB-D 26

Distâncias curtas para o operador graças a LEDs visíveis à 
distância

Configurações facilmente reproduzíveis na tela touchscreen 

A tela touchscreen não exibe apenas dados sobre a produção e a qualidade da fita. Pode também exibir informações adicio-
nais úteis: como um livro de registros para a documentação completa das configurações da máquina ou dados de tempos 
de inatividade da máquina, incluindo a causa e a duração. São ferramentas úteis para análises de problemas em turnos com 
poucos funcionários, por exemplo, à noite.

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

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

Dados significativos

Os LEDs orientam o operador

Interfaces modernas para 
trocas rápidas do sortimento

Tela touchscreen para uma 
operação intuitiva 

Orientação eficiente do operador
Simples e intuitivo

Os dados podem ser transferidos de maneira rápida e fácil para outras 
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. 
Isso simplifica a avaliação dos dados.
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Rieter . Passador de duas cabeças SB-D 26

Instruções de operação impressas geralmente não estão 
prontamente disponíveis. Todos os capítulos importantes 
do manual de operação podem ser acessados na tela touch-
screen do SB-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
• Velocidade de entrega

No SB-D 26, os operadores podem definir a velocidade 
de saída de maneira rápida e conveniente na unidade de 
operação. Imagens autoexplicativas simplificam a operação 
da máquina. Não será mais necessária a troca de polias de 
acionamento. Isso economiza tempo e custos com armaze-
namento.  A produtividade do passador pode ser ajustada 
da maneira exata para o próximo estágio do processo. 
O conceito de refrigeração bem concebido do conversor 
também garante a confiabilidade do acionamento, mesmo 
em altas temperaturas ambientes. 

Acionamento principal controlado 
por frequência

Acessar as instruções operacionais 
rapidamente

Troca rápida do sortimento
Fácil acesso ao conhecimento através da tela touchscreen
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Rieter . Passador de duas cabeças SB-D 26

O sistema inteligente SLIVERprofessional está integrado diretamente à tela touchscreen. Ele fornece um valioso suporte tec-
nológico. O SLIVERprofessional fornece configurações recomendadas para toda a máquina depois de inserir os dados da maté-
ria-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 espectrograma, como períodos e ondas de estiragem. O operador pode 
corrigir o erro rapidamente. Desta forma, a máquina sempre tem alta disponibilidade.

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

Alta disponibilidade graças ao SLIVERprofessional

Informações úteis
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Rieter . Passador de duas cabeças SB-D 26

Manutenção conveniente graças às coberturas de abertura ampla

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

Grandes plataformas de trabalho à 
esquerda e à direita do SB-D 26 tornam 
conveniente e seguro manter e operar a 
máquina. Coberturas de abertura ampla 
permitem acesso rápido e ergonômico a 
todos os componentes da máquina.

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

Trabalhar 
ergonomicamente

Vida útil longa
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Rieter . Passador de duas cabeças SB-D 26

Peças de alta qualidade para uma longa vida útil

Régua de lubrificação facilmente acessível

A máquina é equipada com régua de lubri-
ficação central como padrão. Ela pode ser 
acessada facilmente e garante que nenhum 
ponto de lubrificação será esquecido. 

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

Dispositivos de tensão rápida para garantir a 
tensão correta da correia, independentemente de 
quem realiza a manutenção. Isso garante que as 
correias e os mancais tenham uma longa vida útil.

Lubrificação conveniente

Manutenção preventiva através de monitoramento de energia

Dispositivo de tensão rápida 
e baixa manutenção

23



Rieter . Passador de duas cabeças SB-D 26

Acionamento individual para o prato giratório 

Baixo consumo de energia
Novo conceito de acionamento 

Redução dos custos de energia

Conceito de acionamento 
voltado para a economia de 
energia

O passador é equipado com monitoramento de energia inte-
grado 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 1500 
euros por máquina. Durante toda a vida útil da máquina, 
significa um retorno extremamente atraente do investimento.

O passador SB-D 26 requer 25% menos de 
correias e elementos de acionamento em 
comparação com o modelo anterior. O aciona-
mento individual dos pratos giratórios substitui 
a correia torcida, aumentando assim a vida útil. 
O novo acionamento separado para os pratos da 
lata combina conveniência e qualidade durante o 
enrolamento da fita. O baixo atrito é a base para 
o baixo consumo de energia. Devido ao aciona-
mento controlado por frequência, é possível 
economizar custos adicionais de energia.
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PASSADOR COM CABEÇOTE DUPLO

Passador sem autorregulador

Passador com autorreguladorPassador com autorregulador

Passador sem autorregulador

PASSADOR COM CABEÇOTE INDIVIDUAL

RSB-D 26(c)

SB-D 26

RSB-D 50(c)

SB-D 50

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 com autorregulador da Rieter usam a 
técnica de controle RSB altamente dinâmica. Como resultado, 
os passadores produzem uma fita de alta qualidade. Os fios 
fiados têm excelentes características de funcionamento nas 
fases de produção subsequentes.

Gama de produtos
O passador certo para as suas necessidades
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Rieter . Passador de duas cabeças SB-D 26

* Somente quando montado sobre o chão
** trocador de latas de 1200 mm

Ramada elétrica (acionada)

C1  
[mm]

Variantes de 
alimentação
[fileiras]

L6 
[mm]

L8 
[mm]

600 2 4700 6000

600 4 2800 3500

1000 2 6900 9000

1000 3 4750 6850

1200 2 8000 10500

1200 3 5460 7980

Unidade de saída

C2 
[mm]

CH  
[mm]

Trocador de 
latas

Layout Latas vazias  
[número]

500, 600 900 – 1520 com no ou sobre o 
chão

2 por cabeça

1000 900 – 1520 com no ou sobre o 
chão

1 por cabeça

1200 1200, 1300 com no ou sobre o 
chão

1 por cabeça

Dados da máquina
Passador de duas cabeças SB-D 26

3550 (4100**) 1000*

29
80

 (3
38

0*
*)
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Dados tecnológicos

Máquina SB-D 26

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

Dobramento [vezes] até 8

Alimentação [ktex] 20 – 50

Estiragem [vezes] 4,5 – 11,6

Peso da fita na saída [ktex] 2,5 – 7,0

Dados técnicos

Saída 2

Velocidade de saída [m/min] até 1200

Potência instalada

Motor principal [kW] 8,50

Motor de aspiração [kW] 1,50

Controle da máquina [kW] 0,13

Motor do prato giratório [kW] 2,50

Motor do prato da lata [kW] 0,40

Trocador de latas [kW] 0,44

Consumo de ar comprimido [m3/h] mín. 6 bar 0,10

Variantes

• Formato da lata na entrada:  diâmetro até 1200 mm, altura até 1520 mm
• Formato da lata na saída:  500, 600, 1000 mm, 1200 mm de diâmetro, altura 

até 1520 mm
• Ramada elétrica: Ramada de 2, 3 e 4 fileiras
• Aspiração integrada (ar de saída na sala ou no duto)
• Aspiração central
• A máquina pode ser montada no chão ou rebaixado no chão

Opcionais

• Prato giratório CLEANcoil-PES (100% PES)
• Controle de prato giratório CLEANtube – enrolamento de fita sem depósitos 

de impurezas e fibras curtas
• Sistema inteligente SLIVERprofessional integrado à unidade de operação
• Sensor para enrolamento de fita
• Freio da lata para latas com rodízios (diâmetro de 500, 600 mm)

Equipamento padrão

• Conceito de acionamento voltado para a economia de energia ECOrized 
(patenteado)

• Máx. velocidade de saída 1200 m/min
• Acionamentos controlados por frequência para pratos giratórios, pratos da 

lata, aspiração 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 superio-

res e inferiores
• Configuração central do trem de estiragem sem ecartamentos, simultâneo 

para os dois lados
• Rápido alívio da carga do cilindro superior em caso de parada ou formação 

de novelos
• Inserção da fita suportada pneumaticamente
• Prato giratório CLEANcoil com estrutura de favo de mel (padrão)
• Trocador automático de latas
• Corte confiável da fita sem mecanismo adicional
• Limpeza automática do filtro
• Régua de lubrificação central
• Mancais de rolos superiores lubrificados para toda a vida útil
• Tela touchscreen para uma operação intuitiva 
• Dispositivo de tensão rápida para correias
• Instruções de operação integradas no visor da máquina
• LEDs para orientação do operador, visíveis à distância
• Interface USB
• Manual de operação (digital)
• Porta de conexão para o sistema de gerenciamento da fábrica ESSENTIAL
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