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PRODUTOS PARA INDÚSTRIA TÊXTIL

o nosso desafio sempre foi suprir com inovação e respostas otimizadas a sua necessidade de 
qualidade e produtividade. 

Essa é a razão porque a BrACKEr desenvolveu e melhorou o novo roll pick “rollsprint”, a fer-
ramenta de melhor desempenho no mercado para retirada de penugem e fibrilas. o seu design re-
volucionário o torna uma ferramenta de fácil manuseio diário, proporcionando limpeza com melhor 
qualidade na fiação. A garantia para o seu sucesso.

SEGURANÇA DO  
FUNCIONAMENTO
- carcaça robusta (1)
- rolamento de aço especial (2)
- único com fuso apoiado em dois  
rolamentos (3 +4)

SIMPLICIDADE
o fuso pode ser trocado rapidamente 

em 1 minuto desrosqueando o parafuso 
na parte posterior do aparelho.

Comprimentos dos fusos disponíveis  
200 mm
315mm
400mm
500mm

ROLSPRINT
DESEMPENHO

Alto tempo de rotação com aciona-
mento manual do gatilho. Alta eficiên-
cia sem cansar a mão. o balanceamento 
exato garante um manuseio confortável.
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LIMPEzA DA PENTEADEIRA LIMPEzA DA CARDA

LIMPEzA DE FILATóRIOS LIMPEzA DO TEAR
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ROLSPRINT

PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Carcaça direita1. 
Carcaça esquerda2. 
Gatilho3. 
Mola4. 
Eixo5. 
Engrenagem 6. 
Conjunto engrenagem 7. 
com roda livre
Eixo de roda livre8. 

Engrenagem de aciona-9. 
mento
roda com rolamento o810. 
rolamento o811. 
Ponteira intercambiável12. 
Haste (200-315-400-500-13. 
800mm)
porca14. 
capa protetora da rosca15. 

alça com clip16. 
grampo17. 
pino inferior 18. 
aruela19. 
parafuso20. 
parafuso21. 
borboleta com rosca22. 

OUTROS APARELhOS DE LIMPEzA

SECUTEX
- corte seguro com faca de aço
CUTTEX
-cortador com gancho de bronze trocável


