
Coats® Armoren Orbit™

Coats Armoren Orbit é uma gama de fios de engenharia inovadores que são produzidos 
com o máximo eficiência em mente. A construção inovadora do Armoren Orbit permite 
um melhor valor sem comprometer a qualidade que você confia da Coats.

Os fios Armoren Orbit apresentam maior resistência ao pilling, pilosidade reduzida e 
alta umidade além de, propriedades de transporte ao mesmo tempo em que atendem 
aos padrões de resistência ao corte que você confia da Coats.

POR QUE ESCOLHER O ARMOREN ORBIT?

• Corte excepcional e resistência térmica

• Boa resistência ao pilling  

• Pilosidade reduzida  

• Excelentes propriedades de transporte  
 de umidade

• Propriedades de desgaste suaves e frias

• Combina até cinco fibras personalizadas

• Grande seleção de tipos de fibra 
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• Core spun capaz com filamento ou 
 núcleo girado 

• Cores disponíveis para fios tingidos e  
 tingidos com dope

• Abordagem científica para misturar  
 engenharia que evita muitas tentativas e  
 erros amostragem (com o Sintetizador Coats)

• Sistemas de revestimento personalizados,  
 incluindo liberação do solo e  
 antimicrobiano disponíveis

armoren
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FIOS DE PROTEÇÃO 
CONTRA CORTE

PRINCIPAIS USOS:

Luvas e mangas adequadas para as seguintes indústrias:

• Fabricação de metal 

• Montagem de máquinas pesadas automotivas

• Processamento de vidro 

• Moldagem por prensa e injeção 
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EXEMPLOS DE PRODUTOS

Produto Tipo de 
Luva Calibre Peso

Negador

Contagem 
Finalizada

Ne

Força  
Kg

18/1 P-Aramida/ 
Vidro

Médio Duty 13 301 18 1.77

16/1 P-Aramida/
Vidro

Médio Duty 13 332 16 1.97 FIOS DE PROTEÇÃO 
CONTRA CORTE

Como as condições e aplicações variam consideravelmente no uso de um produto, o cliente e / ou usuário deve assegurar-se de que o produto atende aos requisitos do cliente final e é adequado para o uso final pretendido. A Coats não se responsabiliza por itens inadequados ou 
impróprios uso ou aplicação de produtos. As informações fornecidas são baseadas em médias atuais e devem ser tomadas apenas como indicativas. A Coats não se responsabiliza pela precisão e exatidão das informações fornecidas. As fichas de informações do produto são atualizadas 
periodicamente, certifique-se de que está se referindo à publicação mais recente. A Coats apóia os clientes com conselhos sobre aplicações individuais, mediante solicitação; se você tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato conosco. © Copyright reservado 2021

Coats é uma empresa membro do FTSE4GOOD Index, um grupo de empresas 
globais reconhecida por sua estratégia de sustentabilidade integrada que gira 
em torno de cinco pilares de conservação de água, pegada energética, efluentes 
e controle de emissões, responsabilidade social e viver de forma sustentável com 
o lançamento de produtos ecológicos.

SUSTENTABILIDADE

Os conceitos de fio mencionados acima são apenas para indicação.  
Para opções personalizadas, entre em contato com o escritório local da Coats.
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Para reduzir seus custos ocultos, fale com a Coats. De auditorias de tópicos em
pré-produção até os últimos boletins técnicos, forneceremos suporte para
alcançar resultados mensuráveis.

Para mais informação, fale com um representante da Coats hoje ou visite 
www.coats.com/armoren-orbit

SUPORTE MUNDIAL, ESPECIALISTA REAL 

O custo final de qualquer segmento também inclui custos ocultos, 
alimentados pelos métodos e ferramentas aplicadas a ele. Nossos 
especialistas sabem exatamente como reduzir esses custos, economizar 
tempo e aumentar a produtividade.

Visitas Individuais 
Não há necessidade de nos procurar, nossos especialistas irão até 
você. Pessoalmente, virtualmente ou por telefone, nossos consultores 
treinados lidam com o tipo de problemas que qualquer fábrica 
ocupada pode enfrentar, fornecendo uma solução para hoje e um 
plano para eficiência futura. 

Treinamento e Apresentações 
Da seleção da linha à formação do ponto, o uso da cor para soluções 
de problemas de produção comuns, levamos o aprendizado reunidos 
ao longo de anos de experiência prática e lhe apresentamos em
forma de seminários, workshops e apresentações de alto impacto. 
  
Centro de Inovação 
Colabore diretamente com tecnólogos especializados em P&D em 
nosso Centro de Inovação para criar soluções pioneiras e personalizadas 
para produtos que variam de materiais de desempenho a vestuário 
e calçados. Equipado com tecnologia de ponta, rapidamente 
transformamos ideias em  designs prontos para fabricação.  
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FIOS DE PROTEÇÃO 
CONTRA CORTE


