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Rieter . Treinamento de clientes

Cursos de treinamento 
em Changzhou
A China se tornou um dos mercados 
têxteis mais importantes. O centro de 
treinamento da Rieter em Changzhou ofe-
rece programas e cursos de treinamento 
adaptados ao mercado chinês, ministra-
dos exclusivamente no idioma local.

Uma rede de centros de treinamento

Os centros de treinamento da Rieter, com suas salas de aula bem equipadas – desde a sala de limpeza até as máquinas 
de fiação finais – compõem o ambiente ideal para os cursos de treinamento de clientes. Os participantes podem se 
concentrar mais no que está sendo ensinado em comparação com a participação no local de trabalho. Eles se beneficiam 
de uma experiência prática nas máquinas instaladas nos centros de treinamento da Rieter, o que significa que não há 
interrupção da produção nas fábricas.

CHINA
ÍNDIA

Cursos de treinamento em Wing
O setor têxtil indiano é um ramo importante da economia, que está 
crescendo e se desenvolvendo rapidamente. Para cumprir os requisitos 
do mercado da maneira ideal em termos de treinamento de clientes, os 
cursos em Wing são oferecidos para as máquinas mais frequentemente 
instaladas no mercado indiano. O programa de treinamento de clientes 
da Rieter é adaptado ao mercado indiano e ministrado no idioma local.

Cursos de treinamento em Wintethur
O centro de treinamento na sede da Rieter em Winterthur 
é o maior centro de treinamento da Rieter. O treinamento 
e os cursos disponibilizados no local se destinam a clien-
tes da Rieter em todo o mundo, pois os cursos na Suíça 
são oferecidos e ministrados em vários idiomas.

SUÍÇA Treinamento em fábrica
A Rieter também oferece treinamento 
diretamente nas fábricas dos clientes. 
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Rieter . Treinamento de clientes

Instrutores da Rieter no local 

• Flexibilidade: A equipe beneficia-se do aprendizado 
prático nas máquinas instaladas na fábrica e recebe 
suporte e conselhos individuais sobre desafios diários.

• Rendimento de tempo e custo: Os funcionários da 
fábrica não precisam viajar para um dos centros de 
treinamento da Rieter, já que o instrutor vem ao local 
de trabalho.

• Confidencialidade: Como os participantes do trei-
namento na fábrica pertencem à mesma empresa, 
tópicos confidenciais e aplicativos patenteados podem 
ser compartilhados e discutidos livremente.

Além do treinamento em sala de aula em seus centros de treinamento em todo o mundo, a Rieter oferece treinamento 
na fábrica do cliente. Esses treinamentos na fábrica concentram-se nas necessidades específicas do cliente, na sua 
organização, bem como nos tipos de máquinas e configurações já instaladas. O instrutor esclarece antecipadamente 
todos os requisitos para definir um programa personalizado. O treinamento em fábrica oferece muitos benefícios ao 
cliente:
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Rieter . Treinamento de clientes

A Rieter fornece treinamento completo para garantir uma produção sustentável e maximizar o desempenho da fábrica. 
Graças a um conceito modular, os clientes podem projetar o próprio treinamento, de acordo com suas necessidades, 
com foco em um tipo de máquina específico, em determinado tipo de público ou em ambos. Os cursos de treinamento 
estão disponíveis em inglês ou chinês, dependendo da localidade.

Mediante pedido, a Rieter organiza treinamentos personalizados para atender aos requisitos específicos dos clientes. 

O treinamento da Rieter abrange todo o processo de 
fiação, desde a preparação da fibra até a fiação final. 
Fornece à equipe da fábrica as habilidades necessárias 
para aprimorar suas principais competências e alcançar 
o máximo desempenho de uma máquina. Desde treina-
mentos em tipos de máquinas mais antigos até treina-
mentos em recursos recém-instalados, os instrutores da 
Rieter dedicam-se a compartilhar suas competências 
para aumentar a competitividade dos clientes. 

• Libere o uso ideal das máquinas Rieter:  
Os participantes aprofundarão seus conhecimentos 
sobre as máquinas, possibilitando usá-las da melhor 
maneira possível. 

• Maximize a produção:  
Os instrutores da Rieter ensinarão à equipe da fábrica 
os diversos recursos e configurações das máquinas 
para que possam operá-las com todo o potencial.

• Maior vida útil do equipamento:  
Graças a uma configuração otimizada da máquina, 
diminui-se o desgaste e os componentes podem fun-
cionar por mais tempo.

Manter os gastos das fiações sob controle é fundamental 
para permanecer competitivo. Para alcançar mínimo 
custo, todos os colaboradores devem ter uma percepção 
dos custos, buscando também maneiras de reduzi-los. 
O treinamento sobre os aspectos econômicos da fábrica 
demonstra que a redução dos custos trata-se muito mais 
do que simplesmente controlar e cortar custos.  Ajuda 
a identificar os fatores de custos, a rastrear possíveis 
economias que não estão sendo aproveitadas, a diferen-
ciar os vários custos inclusos no custo de transformação, 
e a oferecer soluções e ações tangíveis para resolver 
problemas de custos. 

• Redução de custos:  
Os colaboradores da fábrica aprendem a identificar 
possíveis reduções de custos e oportunidades de 
melhoria.

• Melhor apresentação de informações e domínio dos 
custos:  
A equipe contribui ativamente para o desenvolvimento 
da fábrica, controlando os custos e abordando-os de 
maneira estruturada.

• Maior percepção e otimização dos processos:  
Os participantes descobrem o impacto de cada ação na 
fábrica e analisam maneiras de melhorar a utilização 
da máquina.  

Programas de treinamento personalizados

Treinamento em máquinas Aspectos econômicos da fábrica

Cursos de treinamento modulares
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www.rieter.com

Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
training.ch@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 304 141
aft ersales@rieter.com

Rieter Training Center
53B, Shota Rustaveli Street
Tashkent, 100100
Uzbekistan
T +99 890 977 2918
training.uz@rieter.com

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. Os sistemas e as 
inovações da Rieter estão protegidos por patentes.
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Rieter (China)
Textile Instruments Co., Ltd.
No. 21 Central Huashan Road
New District Changzhou
CN-Changzhou 213022
T +86 519 8519 2363
aft ersales@rieter.com


