
Serviços de tecnologia têxtil

Valores do cliente
• Tempo reduzido para o mercado

• Redução das perdas de produção

• Um único local para obter conheci-
mentos de fi bra a tecido

Desenvolvimento de fi os além dos limites

Serviço pós-venda
Serviços de tecnologia têxtil
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ESPECIALIDADE À SUA PORTA

Perto de seus clientes, a Rieter fornece suporte no local 
onde quer que a fábrica esteja localizada. Nossos experien-
tes tecnólogos trazem anos de experiência e:
• Analisam e diagnosticam o problema relacionado à 

tecnologia
• Implementam possíveis medidas de otimização

DA TEORIA À PRÁTICA

Além de testar a influência de novas máquinas e processos 
na tecnologia de fios, os especialistas da Rieter também re-
alizam extensas pesquisas têxteis. Desde 2002, a Rieter tem 
armazenado todas as descobertas para facilitar seu compar-
tilhamento e reutilização em pesquisas futuras. Esta mina 
de ouro de informações contém mais de 300 000 testes, 
mais de 2 milhões de tipos de configurações de máquinas 
e é expandida anualmente com cerca de 500 novos proje-
tos de pesquisa. A combinação de análises e avaliações em 
ambientes reais oferece o cenário perfeito para alcançar os 
melhores resultados.

SOLUÇÕES REAIS PARA O MUNDO REAL

Caso os clientes desejem investir em equipamentos novos 
ou desenvolver ainda mais seus produtos finais, eles podem 
contar com a Rieter para apoiar quaisquer desafios têxteis. 
Em um de seus centros de fiação por todo o mundo, a Rieter 
realiza avaliações para oferecer as soluções ideais aos seus 
clientes. Cada centro de fiação está equipado com todos os 
quatro processos de fiação, os modelos de máquinas mais 
recentes e um laboratório têxtil de última geração. Todos 
os testes são realizados com a matéria-prima do cliente e 
seguindo os métodos padrão internacionais para garantir 
análises e resultados confiáveis. Praticamente as mesmas 
condições e características podem ser reproduzidas na fábri-
ca do cliente para permitir o sucesso durante e após a imple-
mentação. Mediante solicitação, a Rieter também trabalha 
em colaboração com parceiros industriais para produzir te-
cidos acabados a partir dos fios em questão.

Independentemente da aplicação, os especialistas em tecnologia da Rieter realizam intensivas pesquisas têxteis para obter os 
melhores resultados de equipamentos de fiação e matéria-prima. De fardos de fibras a tecidos, nossos tecnólogos analisam, 
testam e desenvolvem soluções para atender qualquer demanda.

Desenvolvimento de fios além dos limites

Equipamentos de teste de última geração no laboratório da Rieter Centro Rieter para Pesquisa e Aplicação da Tecnologia Têxtil em 
Changzhou, China
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Os dados e ilustrações desta brochura e do respectivo su-
porte de dados referem-se à data da sua impressão. A Rieter 
reserva-se o direito de em qualquer altura e sem aviso prévio 
proceder às alterações necessárias. Os sistemas e inovações 
da Rieter estão protegidos por patentes.
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