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Ekonomik İplik
Üretimi
3

Uygulamada
Esneklik
4

J 26, bağımsız makina tarafları ve genişletilmiş ürün
yelpazesi ile uygulamada en
yüksek esnekliği sağlar.

J 26
5

İsteğe Uygun
ve Yenilikçi
Çözümler
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J 26
%100 polyester eğrilmesi
için kullanılan P 26 aparatı
hava jeti için tasarlanmış eşsiz algılama aralığına sahip
Rieter Q 10A temizleyici ile
desteklenir.
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J 26
ÜSTÜN

ÖZELLİKLER
Verimlilikte Gelişmeler
6 robot'a ve 500 m/dakika'ya kadar
üretim hızına sahip 200 eğirme ünitesi

Bağımsız Makina Tarafları
Makinanın iki tarafının birbirinden tamamen
bağımsız olarak ayarlanması ve birbirinden
bağımsız bobin transportu

Enerji Tasarruf Konsepti
Ekonomik Makina
Konsepti
8

Minimum işletme alanında
yüksek üretim hızı

Eğirme ve sarım üniteleri için bireysel
tahrikler, komponentlerin daha uzun
süreli kullanımı için travers sistemi,
hava ve enerji tasarrufu için çözümler

Optimize Sarım
Konsepti
Yumuşak kenarlı, daha ağır ve
homojen yoğunluklu bobinler

İplik Kalitesi
İplik ve kumaş yumuşaklığı ve
düzgünsüzlüğü ile katma değer

Rieter İplik Temizleyici
PES eğirme için özel hava-jeti iplik
kanallarına sahip eşsiz opto-dijital
temizleme teknolojisi

Ekleme Teknolojisi
Otomatik ekleme hazırlık ile ipliğe
benzer ekleme, %100 kalite kontol

Daha Fazla Esneklik
P 26 sistemi ile %100
polyester eğirme
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Daha Fazla Esneklik
J 26 Hava-Jetli İplik Makinası – %100 polyester eğirme

%100 polyester'in eğrilmesi
Yeni polyester P 26 aparatı ile J 26'da %100 polyester eğrilebilir.
P 26 sistemi büküm bölgesinin önünde elyafa sıvı uygular, Bu sıvı:
• teknoloji komponentlerinde polyester birikimini azaltır
• stabil iplik kalitesi ile üretim süresini uzatır
• daha yüksek mukavemet sağlar
• daha az tüylülük meydana gelir
P 26 sistemi filtrelenmiş musluk suyuna bağlanmıştır, böylece hiçbir
tortu maddesi sisteme girmez. Entegre Rieter temizleyici Q 10A iplik
kalitesini kontrol eder. Özel temizleme kanalları her bir eğirme ünitesinde P 26 sistemini kontrol eder.
P 26 sisteminin ana görevi, örneğin yetersiz sıvı besleme, iplik tüylülüğünde hızlı değişikliklere sebep olur. Bu durum, Q 10A’nın özelleştirilmiş
kanallarının özel bir algoritması ile güvenilir şekilde saptanır.

Büküm alanına sıvı besleme
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Kaliteli ve Özellikli İplik Eğirme
Com4®jet ipliğin yüksek verimlilikte yeni yapısı

Artan verimlilik:
• 200 eğirme ünitesine kadar makina uzunluğu
• 6 robot
• 500 m/dakikaya kadar üretim hızı
• Otomatik ekleme hazırlık (APP)
J 26 hava jetli iplik makinası tasarımındaki gelişmeler makina verimliliğini
arttırmayı, fakat aynı zamanda robotları veya makinayı çalıştırmak için
gerekli işletim personeline olan gereksinimi azaltmayı hedeflemektedir.

Otomatik ekleme hazırlık (APP)
J 26 hava jetli iplik makinası bir kalite kesmesi durumunda ünite üzerinde
otomatik ekleme hazırlık işlemini gerçekleştiren APP sistemini içermektedir. Ünite robot gelmeden önce kendini ekleme işlemine hazırlar. Bu
nedenle kalite kesmeleri nedeniyle meydana gelen duruşların büyük bir
kısmı için ekleme süresi yarı yarıya azalır. Daha kısa ekleme süresi ekleme
işlemini daha etkin hale getirir ve robotların daha fazla eğirme ünitesine
hizmet vermesine olanak verir.

Com4®jet yumuşak iplik
Yumuşak İplik ayarı ile, Com4®jet ipliği ve kumaşı yumuşak tutumlu olur.
Düşük hava basıncı, yüksek çıkış hızı ve uyarlanmış teknolojik komponentler, yumuşak iplikler ve bunun yanı sıra %10 daha düşük modifikasyon
maliyetleri ile sonuçlanırken, düşük tüylülük ve iyi boncuklanma direnci
muhafaza edilmiştir.

Modifikasyon maliyetleri [ABD$/kg]

İplik modifikasyon maliyeti
%100 penye pamuk, Ne 30, çıkış hızı 440 m/dakika
0.6

-%1.3

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Yumuşak İplik ayarı

Standart ayar
Telef

İşçilik

Enerji

Tali giderler

Sermaye
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Hava Jetli İpliğin Kalite Kontrolü İçin Özgün Çözüm
Rieter Q 10A iplik temizleyici

15 yıllık tecrübe ile piyasada çalışmakta olan 1 milyondan fazla sensör, Rieter hava jetli makina için özel olarak dizayn edilen
iplik temizleyicisini piyasaya sunmaktadır. Q 10, standart algılama kanallarına ve spektogramlara ilave olarak aşağıdaki özelliklere sahiptir.
• Özel algılama kanalı iplik düzesi tıkanıklıkları nedeniyle
meydana gelen iplik yüzey değişikliklerini çok hızlı saptar.
Hata 10 metre içerisinde saptanır ve kolayca temizlenir.
• Q 10A, diğer iplik temizleme sensörlerinin aksine, ölçümden başka doğrudan dijital çıktı verir. Bu, iplik hatası
boyutunun maksimum doğrulukla saptanmasını garanti
eder, buna örnek olarak küçük ama uzun iplik numarası sapmaları verilebilir.
• Q 10A, özel bir kanal ile yeni polyester aparatının düzgün
çalışmasını izler ve destekler. Q 10A, aparatın tıkanmasının sebep olduğu en küçük iplik sapmalarını yakalar.
• Özel olarak tasarlanmış spektogram uyarı ve alarmlar için
bireysel limitlerin ayarlanmasına yardımcı olur ve periyodik hataların sebeplerinin analizi için güvenilir tespit ve
veriler sağlar.
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Ekleme Teknolojisi
İpliğe benzer eklemeler kalite için daima kontrol edilir

İpliğin kalitesinin kontrol edilmesi, sonraki işlem kademelerinde iplik kopuşları olmaksızın çalışma ve üniform
kumaş yapısı için gerekli bir ön koşuldur. J 26 hava jetli iplik
makinasında üretilen iplik bobine sarılmadan önce kalite
açısından %100 kontrol edilir. Aynı kontrol iplik eklemeleri
için de uygulanır.

İpliğe benzer eklemeler
Eklemelerin kalitesi iplik rakamsal verilerinin karşılaştırılmalı değerlendirilmesinin yapıldığı mukavemet
ve şekilleri ile tanımlanır.
J 26 hava jetli iplik makinasındaki ekleme tam otomatik olup, makina, elyaf ucu hazırlama ve progresif
elyaf besleme (PFF) özelliğine sahiptir. PFF, elyaf
entegrasyonu koordineli en iyi süreci gerçekleştirir.

J 26 opsiyonel olarak Rieter optik Q 10A iplik temizleyici ile donatılabilir. Alternatif olarak kapasitif veya optik
Uster QC2 iplik temizleyici sensörü J 26 için sipariş edilebilir.
Sensör, kalite standartlarına göre, opsiyonel olarak yabancı
elyaf saptama özelliği ile de donatılabilir.

İplik temizleyici her bir eklemeyi kütle, diğer bir
deyişle, çap, ve uzunluk açısından kontrol ederek
eklemelerin sonraki işlem kademelerindeki istekleri
tam olarak karşılamasını garanti eder.
140
120

Uzama [%]

100
80
60
Kabul edilmeyen alan
(< iplik değerlerinin %65 )

40
20
0
0

20

40

60

80

100

120

140

Mukavemet [%]
İplik

Ekleme
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Maliyet Tasarruf Kavramı
Yer ve enerji tasarrufu, daha ağır bobinler ve daha uzun kullanım ömrü

Yer
İki taraflı J 26 hava jetli iplik makinası makinanın
altında 20˝ çaplı geniş kovalar ile, aynı üretim için
rakiplerin tesislerine göre çok daha az işletme alanı
gerektirir. Bu, aynı işletme alanı için daha yüksek
verimlilik, daha düşük konstrüksiyon maliyeti ve aynı
zamanda daha az klima maliyetleri ile sonuçlanır.

1 200 eğirme üniteli J 26 hava jetli iplik işletmesi (her bir makinada 200)

J 26 – Makina uzunluğu 34 m

Rakibe göre
yerden
tasarruf

Enerji
Çalışma konsepti tamamen bireysel tahriklere dayanmaktadır. İplik kopuşu, kalite kesmesi veya bakım
çalışması durumunda, eğirme ünitesi gereksiz yere
enerji veya basınçlı hava kullanmaz.
Vakum için enerji artışı sürekli olarak izlenir. Ekonomik limit aşıldığında uyarı verilir. Bu %15'e varan
oranda enerji tasarrufu sağlar.
Emişin tüm makina uzunluğu boyunca homojen olmasını sağlamak için, uzun makinalar bölgesel emişli
bir sistem ile donatılmış olup bu sistem %5 enerji
tasarrufu sağlamaktadır.
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Komponentlerin kullanım süresinin
uzatılması
Eğirme ünitesi eşsiz, patentli travers mekanizması ile donanımlandırılmıştır. Komponentler (kondenserler, eğirme düzesi, APP
düze ve iplik temizleyici) bir taraftan diğer tarafa yavaşça travers
hareketi yapar ve sürekli olarak şeride ve ipliğe kılavuzluk eder.
Bu, üst silindirlerin ve apronların kullanım süresini önemli ölçüde
etkiler. Sonuç olarak, bakım çalışmaları ve yedek parça maliyetleri
belirgin biçimde düşer ve kalite uzun bir periyot için garanti edilir.
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Ekonomi
Ekonomik iplik üretim yolları

Aynı üretim alanı için %108’e varan oranda daha fazla üretim
ve %128 oranında gelir artışı
Diğer maliyet tasarrufu konseptleriyle birlikte yüksek verimlilik,
düşük iplik üretim maliyetleri ve uygulamalar için yüksek kâr
marjı sağlar. J 26, 8 500 m2 alana sahip bir işletme için verilen
aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere, diğer hava jetli iplik makinaları ile karşılaştırıldığında %108 üretim ve %128 gelir artışı
sağlamaktadır.
%15 daha az iplik modifikasyon maliyeti

Modifikasyon maliyetleri [€/kg iplik]

0.40
0.35
0.30

Daha düşük enerji maliyetleri:
• optimize emiş sistemi, bireysel tahrikler ve
akıllı tahrik kontrolü,
• daha az basınçlı hava kullanımı,
• yüksek üretim hızları.

0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
Rakip
Telef

Düşük işçilik maliyetleri:
• iki taraflı makinanın kullanıcı dostu makina
tasarımı,
• zamandan tasarruf sağlayan şerit değiştirme,
• travers sistem ile daha az eğirme ünitesi
bakımı,
• büyük bobinler nedeniyle daha az bobin
taşıma,
• Büyük bobinler ile daha az bobin transport
maliyetleri.

J 26

Tali giderler

İşçilik

%108 daha yüksek üretim

Sermaye

Enerji

%128 daha yüksek katkı payı

5 500

11 000

5 000

10 000

4 500

9 000

4 000

8 000

3 500

7 000

3 000

6 000

2 500

5 000

2 000

4 000

1 500

3 000

1 000

2 000

500

1 000

0

Daha az tali giderler:
• patentli travers sistemi sayesinde daha az
yedek parça gereksinimi,
• ağır bobinler sayesinde daha az sayıda boş
masura.
Daha az yatırım maliyetleri:
• daha az yer gereksinimi – bir kilogram iplik için
daha az aydınlatma ve klima maliyetleri,
• yüksek üretim hızları,

0
Toplam eğirm
ünitesi

İplik üretimi
[kg/saat]
Rakip

Gelir artışı
[1 000 €/yıl]
J 26

8 500 m2 işletme alanına sahip iplikhaneye ait hesaplama örneği:
Ne 30, %40/60 pamuk polyester karışımı
hammadde fiyatı (karışım): 1.336 €/kg; İplik fiyatı: 2.32 €/kg
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Bağımsız Makina Tarafları
İki iplik kalitesinin eşzamanlı eğrilmesi

İki tarafı birbirinden bağımsız makina:
• bağımsız makina ayarları ve vardiya raporları
• bağımsız emiş kanalları ve telef toplama kutuları
• bireysel eğirme havası basınç ayarı
• bağımsız boş masura besleme
• iki bobin taşıma bandı

Makinanın iki tarafının birbirinden bağımız olması çalışmaya esneklik sağlar. Diğer bir deyişle birbirinden
tamamen farklı iki üretim aynı anda gerçekleştirilebilir Bağımsız masura besleyici ve ayrı bobin taşıyıcı
teknisyenin işlerini kolaylaştırır. Eğirme denemeleri
yapılırken ve üretim programları değiştirilirken verimlilik tasarrufu sağlanabilir.

Optimum bobinler
Yeni kenar oluşturucu bobin yoğunluğunu daha
homojen ve kenarları daha yumuşak yapar. Bu,
dokuma ve örmede en iyi performans için ön
şarttır. Homojenlik ve yumuşak kenarlar mükemmel
boya penetrasyonuna olanak verir.
Optimum bobin sarım fonksiyonu ile 300 mm
çapa ve 4.5 kilograma kadar üretilebilen bobinler
sayesinde bobin değişimi sayısı azaltılarak makina
verimliliği arttırılır. Daha yüksek kapasiteli bobinlerin kullanılması sayesinde nakliye için gerekli
konteynırların daha etkin kullanılması sağlanır.
Sonuçta %20 oranında maliyet tasarrufu sağlanır.

16
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Kolay işletim
Açık ve basit işletim düzeni

J 26 hava-jetli iplik makinası, baş ve uç kısmı olmak üzere, iki
taraflı seksiyonlar şeklinde üretilmiştir Kovalar makinanın altına
yerleştirilmiştir. Bu nedenle şerit kovası ilgili eğirme ünitesine
yakın olacak şekilde yerleştirilir. Dolayısı ile teknisyen üniteyi
kontrol ederken, üniteye şerit beslenirken veya kova değiştirilirken tüm pozisyonu net bir şekilde kontrol eder.
Kovaların boyutu ve masura yükleyicinin yüksek kapasitesi
teknisyen gereksinimini önemli ölçüde azaltır
Kova ile çekim ünitesi arasındaki kısa mesafe, yalancı çekim
riskini ortadan kaldırır. Hava jetli iplikçilikte yüksek hızlarda ince
şeritlerin çekilmesi nedeniyle bu son derece önemlidir.

Robotlara kolay erişim
Makinada 4 robot olması durumunda, bunlardan birisi makinanın baş veya uç kısmında servis pozisyonundadır.
6 robotlu makinalarda makinanın her bir tarafındaki
3 robotun çalışma aralığı esnek bir şekilde ayarlanabilir. Eğer
Merkezi robotta bir duruş meydana gelirse, diğer 2 robot
makinanın bir tarafındaki tüm işlevi devr alır - merkez robotu
otomatik olarak iki taraftan biri için hazırlık yapar.

17
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Makina Verileri

H

J 26 otomatik hava-jetli iplik makinası

W

L

Boyutları

18

L [mm]

W [mm]

Eğirme üniteleri

Seksiyonlar

Robotlar

Toplam makina uzunluğu / her bir taraftaki minimum
kullanım alanı

Toplam makina genişliği / her bir
taraftaki minimum kullanım alanı

40

2

2

11 597 / 3 500

100

5

4

20 512 / 3 500

120

6

4

23 217 / 3 500

200

10

4

34 037 / 3 500

200

10

6

34 639 / 3 500

3 063 / 600

Kova yüksekliği / çap
[mm]

H [mm]
toplam makina yüksekliği

Vinç yüksekliği [mm]

1 070 / 500 mm'ye kadar

3 190

3 610

1 200 / 500 mm'ye kadar

3 320

3 740
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Teknolojik veriler
Ham madde

İplik numarası

Elyaf özellikleri

%100 selilozik lifler

25 - 12 tex

Ne 24 - 40

Nm 40 - 85

≤ 1.3 dtex ve ≤ 40 mm elyaf uzunluğu

%100 selilozik mikro lifler

12 - 8.5 tex

Ne 40 - 70

Nm 85 - 118

≤ 1 dtex ve ≤ 40 mm lif uzunluğu

%100 penye pamuk

20 - 12 tex

Ne 30 - 50

Nm 50 - 85

≥ 1 5/6˝ elyaf uzunluğu and mikroner. < 4.3

%100 polyester

20 tex

30 Ne

50 Nm

1.3 dtex ve 38 mm

Penye pamuk ve selilozik lif karışımları
Penye pamuk ve < %50 polyester* karışımları
Selilozik elyaf ve < %50 polyester* karışımları

25 - 15 tex

Ne 24 - 40

Nm 41 - 68

Karde pamuk ve < %50 polyester* karışımları

29.5 - 20 tex

Ne 20 - 30

Nm 34 - 50

* > %50 polyester ile karışım sadece polyester P 26 aparatı ile mümkündür
Makina verileri
Toplam çekim

mekanik 43 - 317
teknolojik 170 - 220

Toplam iplik numarası

29.5 - 8.5 tex / Ne 20 - 70 / Nm 34 - 118

Maksimum çıkış hızı

500 m/dakika

Eğirme düzesi muhafazası

Z büküm için düze muhafazası

Eğirme ucu

Farklı numara aralıkları için 0.9 / 1.0 / 1.2 mm seramik eğirme ucu

Bobin boyutları

300 mm çapa veya 4.5 kg'a kadar Silindirik bobinler

Masura yükleyici kapasitesi

maksimum. 412 masura (her bir tarafta 206 )

Parafinleme tertibatı*

Bireysel tahrikli her biri 160 gr büyük parafin blokları

Polyester aparatıcP 26 *

%100 polyester eğirme sistemi, makinanın her iki tarafında birbirinden bağımsızıdır.

Makina tasarımı

Seksiyonel konstrüksiyonlu çift taraflı makina

Eğirme üniteleri arasındaki mesafe

260 mm

Tahrik tasarımı

Her bir eğirme ve sarım opsiyonu için bireysel tahrik

Sarım ünitesi

Llineer iplik dağılımlı ve yumuşak kenarlar için kenar oluşturmalı yeni sarım ünitesi

Şerit ve iplik gezdirme sistemi

Çekim bölgesindeki şeridin ve ipliğin 3-4 mm gezdirilmesi

Bağımsız makina tarafları

Makinanın her bir tarafında farklı tip üretilebilir,
İki farklı tranport kayışı ve bağımsız masura taşıyıcılar vardır.

Robotlar

6* robota kadar (makinanın her bir tarafında 3 tane) veya “6 robot için hazırlanmış” opsiyonu ile 4 robotlu

Otomatik ekleme hazırlık

Bir kalite kesmesinden sonra eğirme ünitesi kontrollü şekilde durur, iplik hatası uzaklaştırılır
ve iplik ucu eğirme ünitesi tarafından ekleme için hazırlanır.

Rieter iplik kalite sensörü Q 10A*

Ne 20 - Ne 60 iplik numaraları için opto - dijital sensör, özel hava-jeti temizleme kanalları, spektogramlar

Uster iplik kalite sensörü*

Tüylülük saptayıcı dahil Uster Quantum 2 iplik temizleyici (kapasitif veya optik)
opsiyonel, yabancı madde saptamalı*

SPIDERweb*

Harman hallaçtan iplik makinasına merkezi iplikhane izleme sistemi SPIDERweb'e arabirim

* Opsiyonel

19

Com4®jet
Yarn of choice
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Rieter hava jetli iplik makinasında

İplik Özellikleri

üretilen Com4®jet ipliği, basınçlı

• Düşük tüylülük

hava ile liflerin paralel liflerden

• Daha az elyaf uçuntusu oluşturma eğilimi

oluşan bir iplik çekirdeği etrafına

• Yüksek hacim

• Yüksek aşınma direnci

sarılması ile meydana gelir. İplik
için tipik olan çok düşük tüylülük

Proses Avantajları

ve yüksek iplik hacmidir. Diğer

• Aynı renk yoğunluğu için daha az
boyarmadde kullanımı

hava jeti ipliklerine göre belirgin
üstünlüğü ipliğe benzer eklemeler
ve yumuşak tutumudur. Minimum
elyaf uçuntusu ve karşılaştırılabilir
boya yoğunluğu için daha az boyar
madde gereksinimi sonraki işlemcilerin avantajlarıdır. Son ürün, düşük
boncuklanma eğilimi, yüksek yıka-

• Daha az yapışma eğilimi
• En az seviyede toz ve uçuntu oluşması

Kumaş Görünüşü
• Düşük boncuklanma eğilimi
• Yüksek su emicilik
• Yüksek yıkama haslığı

Tipik Son Ürünler
• Genel olarak örgü kumaşlar

ma direnci ve boyutsal stabilitesi ile

• Dış giyim

öne çıkmaktadır.

• Yatak çarşafı

• İç giyim
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The Comfort of Competence
Rieter'in yetkinliğine güvenin ve ortaklığın
keyfini çıkarın!
Rieter kısa elyaftan iplik üretimi için kullanılan tesislerin önde gelen bir tedarikçisidir. Rieter yetkin bir iş ortağı
olarak, müşterilerinin hayatını kolaylaştırır. Başlangıç yatırım görüşmelerinden iplik işletmelerinin başarılı bir şekilde
çalışmasına kadar geçen tüm süreçlerde hayati tavsiyelerde bulunur ve destek sağlar. Rieter'in liften ipliğe ve bitmiş
ürüne kadar kapsamlı bilgi birikimi, yenilikçi makinaların ve sabit iplik kalitesinin temelini oluşturmaktadır.
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Rieter sayesinde arkanıza yaslanın ve rahatlayın.

Rieter . J 26 Otomatik Hava-Jetli İplik Makinası

Değerli Sistemler
Rieter, dört eğirme teknolojisini sunan ve müşterilerine
yetkin, bağımsız ve bireysel çözümler öneren tek tekstil
makina üreticisidir. Olağanüstü fiyat/performans oranı, düşük modifikasyon maliyetleri ve ürünlerin uzun ömürlülüğü
dolayısıyla retrofitler yardımıyla rekabetçi kalması , Rieter
makinalarına yatırım yapmayı son derece cazip kılmaktadır.
Firmanın 1795`de İsviçre`de kurulmasından beri, Rieter,
yüksek kalite standartlarını geliştirmiştir. Tüm üretim tesisleri ISO 9001 kalite güvence sistemi sertifikalıdır.

Rieter’in Hizmetleri
• Yatırım planlama
• İplikhane planlama
• Proje planlama ve gerçekleştirme
• Montaj ve bakım
• Koruyucu bakım
• Geniş bir yelpazede aşınan,
yıpranan ve teknolojik yedek
parçalar

İkna Edici Teknoloji
Rieter tekstil son ürüne kadar dört eğirme sürecini içeren
kapsamlı tekstil teknoloji uzmanlığına sahiptir. En gelişmiş
makina ve tesislerin yanısıra, Rieter tekstil teknolojisi alanında çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Müşteriler, Rieter
eğirme merkezleri ve laboratuvarlarında inceleme ve test
yapma imkanlarından yararlanmakta, böylece, ipliklerinin
yüksek üretim kapasitesinde ve mükemmel kalitede üretilmesini sağlamaktadırlar.

Rieter’in Hizmetleri
• 4 eğirme sistemini esas
alan eğirme denemeleri
• Kalite ve verimliliği optimize etmek
için iplikhane analizi
• Tekstil laboratuar hizmetleri
• Profesyonel tekstil teknolojisi
yayınları

Destekleyici İş Ortaklığı
Sayısız satış ve servis merkezi, müşterileri dünya çapında
desteklemektedir. Müşteriler, yıllardır tüm iplikçilik işlemlerinde tek bir sorumlu tedarikçi ile çalışmanın avantajlarından yararlanmaktadırlar.

Rieter’in Hizmetleri
• Yönetim ve işletim personeli için
eğitim
• Com4® iplik pazarlama
(İplik lisansörleri)
• Referans müşterilere pazarlama
desteği
• Tekstil endüstrisindeki en iyi
öğrencilere Rieter award (ödülü)
• Üniversitelere destek
• Müşteriler için sempozyumlar ve
tanıtım gezileri
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Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 8320
machines@rieter.com
aftersales@rieter.com

www.rieter.com

Bu broşürde verilen bilgiler, çizimler ve bunlarla
ilgili tüm veriler basım tarihinden itibaren
geçerlidir. Rieter daha önceden bilgi vermeksizin
değişiklik yapma hakkına sahiptir. Rieter sistemleri
ve Rieter yenilikleri patentlerle korunmaktadır.
2887-v2 tr 1611

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
F +91 2169 304 226

Rieter (China)
Textile Instruments Co., Ltd.
Shanghai Branch
Unit B-1, 6F, Building A,
Synnex International Park
1068 West Tianshan Road
CN-Shanghai 200335
T +86 21 6037 3333
F +86 21 6037 3399

