Histórico
• Empresa com sede na Alemanha
• Completando 230 anos de história
• Empresa com gestão familiar desde a sua fundação
• Inicialmente fabricavam agulhas para processamento de algodão e lã
• Hoje são um dos mais importantes fabricantes de Pentes Fixos ou de Topo,
Pentes Circulares e Escovas para Penteadeiras
• Sua Linha de Produtos atende todas as marcas de Penteadeiras existentes,
das atuais como HARA/TOYOTA, RIETER, TRUTZSCHLER, MARZOLI, VOULK,
LAKSHMI e STM (Kaigong, Jingwei), às que não são mais fabricadas como o
caso da HOWA

Máquina
Penteadeiras
A função da Penteadeira é tratar as fibras, procurando remover impurezas e
neps, permitindo que se produza fios com títulos finos, até Ne 40 ou acima
de 200, que seja quase tão fino como uma seda.
Os fios penteados de algodão, lã, linho e sintéticos são empregados nos
setores de camisaria fina, malhas tipo cardigans e lençóis com valor
agregado mais elevado, permitindo a fabricação de produtos com alta
densidade de fios.
Quanto melhor a qualidade da fibra (finura), mais ela é empregada para os
“penteados”.

Máquina

Penteadeira

Sistema de Penteagem

Produtos
Linha de Produtos

PARA ALGODÃO:
• Pentes Fixos e Facas
• Pentes Circulares
• Escovas de Fibra
• Escovas Plásticas

PARA LÃ, LINHO, SEDA E
FIBRAS SINTÉTICAS:
• Pentes Fixos
• Pentes Circulares
• Pentes de Alimentação
• Acessórios

Produtos
Para algodão:

Pentes Fixos
Os Pentes Fixos da STAEDTLER são fabricados em aço de altíssima
qualidade, e ao contrário dos concorrentes, eles são colados e não
soldados na barra, evitando-se a oxidação (ferrugem), além de ser um
processo menos agressivo às agulhas.

Produtos
Para algodão:

Pentes Fixos
• Pentes Fixos Standard: Com uma gama de
densidades de agulhas que vai de 21 à 32/cm
ou 53 à 81 /polegada
• VARIOTOP Plus - Autolimpante: As agulhas
são produzidas através de um processo especial
(recebem um tratamento na superfície e são
polidas, evitando danos às fibras de algodão).
Possuem um desenho especial que permite
uma limpeza mais eficaz, proporcionando uma
maior vida útil aos Pentes.

Produtos
Para algodão:

Placas
As Placas de fixação VARIOTOP são produzidas em três modelos (nem todos
disponíveis para todas as marcas e modelos de Penteadeiras).
O material empregado é alumínio de alta resistência, que resulta em
grande estabilidade e rigidez. A superfície tem um revestimento cor de
cobalto (azul), extremamente resistente assegurando uma vida útil maior.

Produtos
Para algodão:

Placas
• Placas de Pente Fixo VARIOTOP:
Universais, disponíveis para todos os modelos
atuais e descontinuados de Penteadeiras.
Podem ser oferecidos também já com o Pente
de Agulhas.

Produtos
Para algodão:

Placas

• Placas de Pente Fixo VARIOTOP XL:

A STAEDTLER desenvolveu um tipo especial de Placas de
Pente com revestimento especial azul cobalto.
Reforçadas nas extremidades com um material sintético
de altíssima resistência, permitindo uma vida útil maior
do que as placas tradicionais.
Este sistema é patenteado pela STAEDLER e só está
disponível para os modelos de Penteadeiras
RIETER(menos E66 em frente), VOULK, LAKSHMI e todos
os modelos chineses.

Produtos
Para algodão:

Placas
• Placas de Pente Fixo VARIOTOP XLS:
Lançada em 2013 para cobrir a faixa das máquinas
de alta velocidade, acima de 400 batidas.
Ela possui um reforço em sua extensão,
permitindo maior resistência ao empenamento
causado pela alta velocidade.
Disponível para os modelos da RIETER E66 em
frente e para a nova máquina da TOYOTA/
TRUTZSCHLER, em lançamento este ano.

Produtos
Para algodão:

Pentes Circulares
UNICOMB:
Não fabricados pela STAEDTLER,
onde encontramos uma única peça
(suporte e agulhas).

Outros tipos:
Não fabricados pela STAEDTLER, onde encontramos as agulhas fixadas em
barras num processo semelhante ao VARIO.

Produtos
Para algodão:

Pentes Circulares
VARIO COMB:

Consiste em barras, que possuem diferentes
densidades de agulhas e ângulos, para que seja
possível um trabalho gradativo de penteagem
sobre as fibras.
No caso do cliente ter uma marca ou tipo de
pente diferente da STAEDTLER, ao decidir pela
STAEDTLER ele deverá substituir todo o pente
(suporte + agulhas), sem perda de
características produtivas da máquina.
Normalmente o custo desta substituição é
menor do que só as barras, ou igual, porém
com economia a longo prazo.

Produtos
Para algodão:

Escovas de Fibra

Elas são fabricadas em fibra natural de Pita Mexicana, e têm a função de
manter limpos os pentes circulares

Rondo- BC:

Confeccionada somente com Pita, a Escova
proporciona uma limpeza eficiente nas
máquinas modernas com Pentes Circulares de
alta performance, garantindo um trabalho
suave sobre as agulhas, no processo de
remoção de impurezas no topo e dentro das
agulhas.

Rondo-BCS:
Possui uma espiral de metal, proporcionando
uma limpeza mais eficiente.

Produtos
Para algodão:

Escovas de Plástico
Estas escovas possuem o eixo
em plástico, com cerdas
também em plástico utilizadas
nas penteadeiras Rieter.

Produtos
Para Lã, Linho, Seda e Fibras Sintéticas:

Pentes Fixos

Pentes Fixos Standard:
Pentes para os diversos tipos de máquina inclusive os modelos mais
antigos.
Pentes Fixos VARIOTOP WT:
Destacam-se pelo seu reduzido desgaste e quebra, a densidade de agulhas
por cm oferece uma distribuição mais efetiva das fibras e assim reduz a
resistência sobre uma única agulha.
Comparado com os Pentes Fixos Standard, o espaço livre entre duas
agulhas do VARIOTOP WT é reduzido em 10 %. Isto conduz a uma
penteagem melhorada e uma melhor performance das máquinas.

Produtos
Para Lã, Linho, Seda e Fibras Sintéticas:

Pentes Circulares
VARIO - Bars:
Possuem o mesmo tipo de sinalização através
de cores conforme a densidade das agulhas.
Barras de Agulhas:
Com sistema de reposição bastante fácil através
de soltura dos parafusos da barra de grampo.

Produtos
Para Lã, Linho, Seda e Fibras Sintéticas:

Pentes de Alimentação
Adicionalmente aos Pentes Circulares e Fixos a
Staedtler produz também Pentes de Alimentação
como um terceiro produto agulhado para as
Penteadeiras.

Acessórios
Além da completa linha de Pentes, a STAEDTLER oferece peças
sobressalentes como por exemplo Cunhas, Amortecedores e Parafusos de
Fixação, também para os modelos mais antigos de máquinas. Também são
oferecidos Barras de Agulhas para o sidtema de linho bem como os
Sobressalentes Relativos.

Produtos

Penteadeira NSC

Máquina
Informações
Quando estamos diante de uma solicitação de cliente devemos levantar as
informações e detalhes abaixo:
• Para qual máquina se destina
• Se for primeira compra: Tipo de fibra, Micronaire (finura da fibra),
comprimento de fibra e qual o título que se pretende produzir no Filatório
• A densidade de agulhas/cm ou polegada ou ainda a configuração desta
densidade nos pentes circulares
Com estas informações teremos os elementos para se poder definir a compra
ou do Pente Fixo/Topo ou do Pente Circular ou de ambos.

