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Karşılaştırmalı ölçümler, geliştirilen hava
klavuz elemanı ile geniş
merkezi emiş kanalınının enerji tüketimini
önemli ölçüde azalttığını göstermektedir.

%17'e kadar
enerji tasarrufu
3

Eşsiz delikli tambur sistemi ve yeni emiş kılavuzları
sürdürülebilir yüksek iplik
kalitesini garanti eder.
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Mükemmel
iplik kalitesi
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Elektronik çekim sistemi
ve orta tahrik sayesinde,
makina uzunluğu, iplik numarası ve hammaddeden
bağımsızdır. Makinanın
kısmi olarak başlatılması,
yeni pazar gereksinimlerine göre ekonomik ayarlamalara olanak verir.
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Yüksek
esneklik
7

Esneklik
Optimize Edilmiş
Eğirme Maliyeti

Esnek çekim düzeneği, uzun makinalarda
hızlı parti değişimi ve entegre fantazi iplik
uygulamasını kolaylaştırır

Yüksek ortalama makina hızları,
düşük enerji tüketimi

Etkin takım
çıkarma
Hızlı takım çıkarma ve
yüksek güvenilirlik

Enerji Tasarruflu Tahrik
Rieter 4-iğ kayış tahrik sistemi

Üretim ve Kalite İzleme
Bireysel iğ izleme (ISM) kapsamlı iğ
izlemeye olanak verir
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* Opsiyon

Eşsiz Kompaktlama
Sistemi
Yeni komponentler ile
güçlendirilmiş delikli tambur
yüksek kalite seviyesini
garanti eder

ÜSTÜN

ÖZELLİKLER

Düşük Bakım – Yüksek
Kullanılabilirlik
Az bakım gerektiren emiş tambur
sistemi duruş süresini kısaltır

Proses Avantajları
Yüksek mukavemet ve düşük
tüylülük çalışma davranışını
iyileştirir

Kolay Makina
Ayarı
Enerji Tasarruflu
Kompaktlama

Ekrandan hızlı ve
kolay makina ayarı

Kompaktlama için %63'e varan
oranda daha az enerji sarfiyatı
9
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En Yüksek Kalite ve Güvenilirlik
Eşsiz kompaktlama sistemi

İspatlanmış delikli tambur sistemi
Sağlam delikli tambur teknolojisi, kompakt iplikçilikte uzun vadede sabit kalitenin temelini oluşturur.
Düşük aşınma yüzeyi uzun çalışma süreçlerinde iyi ve
özellikle üniform iplik kaltesini garanti eder.
Hava kılavuz elemanı

Delikli tambur sistemi, kapsamlı bakım ve temizlik
gerektirmeksizin, yüksek makina verimliliğini sunan
yegane kompaktlama sistemidir.

Üst çıkış silindiri

Tutucu silindiri
Delikli tamburu

Güvenilirlik ve esneklik

Emiş kılavuzu “Bright” ile sağlanan optimum ve
sabit hava akımı sayesinde, lifler elyaf paketine
optimum şekilde entegre edilir. Geliştirilmiş hava
akımı toz ve elyaf parçacıklarının birikmesini önler.
Bu, ipliğin her zaman tam olarak kompaktlanması ile
sonuçlanır.
Yeni emiş kılavuzu “Bright” makinayı daha esnek
hale getirir. Geliştirilmiş hava akımı sayesinde tüm
iplikler tek bir klavuz ile, pratik olarak üretilebilir.

10

Emiş kılavuzu

Kapak
Emiş slotu
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Kalite İzleme
“Detect” Hava Kılavuz Elemanı Sayesinde izlenen ve güvence altına alınan kalite

Özel olarak oluşturulan hava akımı
sayesinde elde edilen kalite
Hava kılavuz elemanı “Detect” mükemmel hava akımını
garanti eder.
Delikli tambur ve emiş kılavuzunun kombinasyonu ile,
optimum kompaktlama sonucuna ulaşılır. Yanal hava
girişi tüm lifleri yakalar ve hepsini güvenilir bir şekilde
iplik gövdesinde toplar. Sonuçta mukavemeti yüksek
tüylülüğü düşük iplik elde edilir.

Hava akımı

Kompaktlanmış lifler

Hava kılavuz elemanı
Delikli tamburu

Emiş kılavuzu

Hava kılavuz elemanı “Detect” sayesinde izlenebilen izleme
Yeni hava kılavuz elemanı “Detect” her bir iğdeki hava
akımını izler. Eğer vakum eşik değerine ulaşırsa, hava
kılavuz elemanının kırmızı ucu kompaktlama elemanının temizlenmesi gerektiğini işaret eder.
Her bir iğde kullanılana “Detect” hava klavuz elemanı
sayesinde kalite sürekli olarak izlenir ve kompaktlanmayan iplik anında tespit edilir. Böylece iplik kalitesi
kompaktlama kalitesi güvence altına alınmış olur.
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Enerji Tasarruflu Kompaktlama
Kompaktlama için %63'e varan oranda daha az enerji sarfiyatı

Tek kanal sistemi enerji tüketimini azaltır
Rieter kompaktlama sistemi tüm kompakt iplik üretim
sistemleri içinde en düşük enerji tüketimine sahiptir.
Merkezi emiş kanalı vakum oluşturmak için gerekli enerji
tüketimini azaltır. Geniş bir enine kesit vasıtasıyla hava
direnci ve dolayısıyla enerji girişi azaltılır. Kompaktlama
bölgesi hava kılavuz elemanı ile kapatılmıştır. Optimum olarak klavuzlanmış hava, kompaktlama için gerekli
hava hacmini minimuma düşürür. Geniş emiş kanalı ile
kombinasyon düşük enerji tüketimini garanti eder.

Çift taraflı emiş ile enerji tasarrufu
Üniform vakum

Düşük enerji tüketimi

140

14

120

12
[kW makina başına]

Uzun makinalarda, makinanın hem
baş kısmındaki ve hemde ayak
kısmındaki emiş ünitesi çalışır. Akım
hızı azalır ve makina boyunca vakum
seviyesi daha üniform hale gelir. Ayrıca uzun makinalarda, gerekli vakum
seviyesi düşük enerji tüketim oranı
ile garanti edilebilir.

[mm su sütunu]

Uzun makinalarla bile düşük enerji tüketimi

100
80
60
40

8
6
4

12.9
8

2

20

0

0
Baş kısmı
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Ayak kısmı

Makina boyunca vakum
Tek taraflı emiş

12
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Çift taraflı emiş

1 632 iğ ile yoğunlaştırma ünitesinin
enerji tüketim
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Enerji Tasarruflu Tahrik Sistemi
Rieter 4-iğ kayış tahrik sistemi minimum enerji kullanır

Rieter 4-iğ kayış tahrik sistemi enerji tasarrufludur ve kullanımı kolaydır. Kayışın iğ üzerinde 90°
dolaştırılması ve düşük temas basıncı ile iğin iyi
bir şekilde tahrik edilmesi güvence altına alınır.
Bu temas basıncı iğ rulmanları üzerine minimum
güç verir ve böylece olası en düşük enerji tüketimini sağlar.

değerleri için seçilebilen hız aralık değerleri, gerekli esnekliğin
sağlanmasına olanak verir.Bu sayede geniş yelpazedeki iplik numaraları düşük enerji tüketimleri ile üretilebilir. Hızdaki büyük
değişimlerde, optimum hız aralığı tahrik kasnağının değiştirilmesi ile ayarlanır.

Büyük, su soğutmalı ana motor en yüksek verimliliği ve dolayısıyla tüm tahrik sisteminde en düşük
enerji tüketimini gerçekleştirir. Yüksek randıman

13
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Esnek Makina Konsepti
Tüm gereksinimler için optimize edilmiş çekim düzeneği

Pazar gereksinimlerine hızlı tepki
FLEXIdraft çekim sisteminin frekans kontrollü çekim ünitesi
motorları çekimin ekrandan kolayca ayarlanmasına olanak
verir. Hızlı materyal değişimi duruş süresini minimuma indirir.
FLEXIstart* makinanın ekonomik bir şekilde eğirmeye başlamasını sağlar. Makina uzunluğuna bağlı olarak, çekim sisteminin sadece dörtte birlik kısmı veya yarısı kademeli olarak
çalıştırılarak enerji tasarrufu sağlanmış olur.
* Opsiyon

Orta tahrik, esnekliği ve kaliteyi garanti eder
Uzun makinalarda, orta alt çekim silindiri makinanın ortasına yerleştirilmiş ilave motorla tahriklenir. Alt silindir üzerindeki burulma kuvvetleri azalır ve alt silindirlerin üniform çalışması, makina boyunca sabit kaliteyi garanti eder. Makina
çekimi zor materyaller için de uygundur ve bu nedenle esnek
bir şekilde kullanılabilir. Takım çıkarma sonrası, çekim ünitesi tüm eğirme pozisyonlarında üniform bir şekilde çalışmaya
başlar; burulmanın sebep olduğu gecikmeler ve dolayısıyla
başlangıç kopuşları önemli ölçüde önlenir.

VARIOspin* – entegre fantazi iplik tertibatı
Opsiyonel VARIOspin* tertibatı ile, çok sayıda moda efekti
oluşturulabilir. Fantazi iplik tertibatının esası FLEXIdraft
çekim sistemidir. Besleme ve çıkış alt silindirleri kendi motorları ie tahriklenir. VARIOspin yazılımı ile, efekt uzunluğu,
büküm ve efekt şiddeti doğrudan ekrandan girilebilir.
* Opsiyon
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Şantuklu iplik
Multi-Count
Multi-Twist
Multi-efekt
(Çoklu efekt)
Efekt üzerinde
efekt
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Kolay Makina Ayarı
Tüm fonksiyonlar ekrandan ayarlanır

Eğirme verilerinin kolayca
girilmesi
Tüm makina fonksiyonları ekrandan merkezi
olarak girilir. Makina kontrolünün çeşitli menüleri giriş işlemini kolaylaştırır. Operatör, menü
yardımıyla adım adım yönlendirilir. İplik numarası, büküm ve hız eğrisi gibi tüm önemli üretim
verileri merkezi olarak ayarlanır, parti değişimi
için gerekli süre kısaltılır.

Hızlı makina ayarı
MEMOset ile 18 farklı parti için eğirme parametreleri hafızada muhafaza edilir. Daha sonraki bir
tarihte bir iplik numarasının üretimi tekrarlanmak istenildiğinde, bu, makinanın ayarını son
derece basitleştirir. Sadece MEMOset'ten alınan
veriler makina kontrolünde ve aktivasyonunda
kulanılmalıdır.
USB arabirimi yardımı ile, veriler hızla ve kolayca diğer makinalara akratılabilir. Eğer bir makinada bir iplik için optimum eğirme eğrisi elde
edilmiş ise bu eğri, daha sonra diğer makinalara
da kolayca ayarlanabilir. Bu, iplik işletmesinin
optimizasyonunu kolaylaştırır.

15
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Etkin Takım Çıkarma
Hızlı ve güvenilir takım çıkarma yoluyla yüksek verimlilik

Alt sarımsız takım çıkarma
SERVOgrip ile, iğ dibinden sıyrılacak iplik artığı meydana gelmez. Bu, iplikten tasarrufun yanı sıra makinanın
temiz tutulmasını da sağlar. Elyaf uçuntularının sebep
olduğu iplik kopuşları önlenir. Rieter tam kontrollü
kıstırma tacı sunan yegane üreticidir. Kıstırma tacının
bilezik bankı ile kontrollü açılıp kapanması ipliği tam
olarak kontrol altına alır ve takım çıkarma sonrası az
sayıda iplik kopuşunun meydana gelmesini sağlar. Buna
ilave olarak, elyaf uçuntusunun eğirme prosesine girme
riski ve iplik hataları önlenir.

1

2

3

4

SERVOgrip çalışma prensibi – bilezik bankı vasıtasıyla kontrol

Otomatik tutucu
Takım çıkarma bankının özel profili ve ayrılabilir çenesi ile
sistem kendisini kontrol eder. Arıza durumunda, takım çıkarma
işlemi basınç izleyici tarafından durdurulur. Bu, tüm dolu
kopsların alınmasını ve her bir iğe boş masura yerleştirilmesini sağlar.

16
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SERVOdisc vasıtasıyla güvenilir kops nakli
SERVOdisc sistem taşıma bandına tutturulmuş “peg-tray”
'ler ile çalışır. Bu, son derece hassas pozisyonlamaya
olanak verir. Böylece, takım çıkarma işlemi sırasında,
dolu kopslar ve boş kopslar hassas bir şekilde alınır ve
uzaklaştırılır. Yüksek seviyede güvenilirlik ve kısa takım
çıkarma süreleri uzun süreli yüksek makina verimliliğini
garanti eder.
SERVOdisc açık bir sistemdir ve bu nedenle her koşul
altında pratik olarak kendi kendini temizler. Sistem
karşılıklı iki diyagonal 70 watt motor ile tahriklenir ve
pnömatik çözümlerin sadece %10'u oranında enerji
tüketimine gereksinim duyar.

Esnek otomasyon
SERVOdisc sistemi ile, makina ya doğrudan bobin makinasına ya da masura yükleyici ROBOload'a bağlanır. Böylece
müşterinin gereksinimlerine göre, çeşitli otomasyon çözümleri gerçekleştirilebilir. ROBOload ve link sistemi için arabirim
aynıdır. Bu sayede, Roboload bir bobinleyici üzerine yerleştirilebilir.

Doğrudan bobinleyici ile bağlantılı K 46

Rieter ROBOload – bağımsız makinalar için çözüm

17
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Yüksek Eğirme Verimi
Az bakım gerektiren emiş tambur sistemi duruş süresini kısaltır

Az bakım gerektiren delikli tambur sistemi
Sağlam metal delikli tamburunun, apronlu kompaktlama sisteminin aksine, bir kaç ay içerisinde değiştirmesi gerekmez. Az
bakım gereksinimi, yüksek randıman seviyeleri ve basitleştirilmiş planama ile sonuçlanır.

Elektrik kesintisi ile Kontroller – üretim kaybının azaltılması

İğ hızı [devir/dakika]

Elektrik

Elektrik
kesintisi

Enerji kesilmesi < 2 saniye
Tam hıza geçiş

Enerji kesilmesi > 2 saniye
Kontrollü makina duruşu

İğ motoru: Jeneratör fonksiyonu

İğ motoru: Motor fonksiyonu

Enerji dalgalanmaları
durumunda iplik kopuşu olmaz
Enerji kesilmesi durumunda, iğlerin dönme enerjisi elektrikli makina kontrolerinin beslenmesi için
kullanılır. Bunu gerçekleştirmek için, ana motor
jenaratör moduna geçer. 2 saniyeye kadar bir
enerji kesilmesi durumunda, makina tekrar çalışma hızına geçer. Daha uzun kesintilerde, makina
kontrollü bir şekilde yavaşlar, böylece ilave iplik
kopuşları önlenir.

sıvı kontrollü motorlar ve konverterler sayesinde daha uzun kullanım süreci
Modern bir makinanın can damarı olan yüksek kaliteli motorlar ve kontrol elemanları sabit sıcaklık değerlerinde
maksimum performansla çalışır. Rieter makinalarının su soğutmalı motorları ve konverterleri sabit düşük bir çalışma
sıcaklığını garanti eder. Bu, çalışma güvenliğini sağlayarak elektrikli komponentlerin servis ömrünü arttırır.

18
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Optimize Edilmiş Eğirme Maliyeti
Yüksek verimlilik oranları ve düşük enerji tüketimi maliyetleri düşürür

Yüksek hızlar ve yüksek verimlilik oranları sayesinde daha fazla üretim
K 46'nın eşsiz eğirme geometrisi yüksek iğ hızlarına
olanak verir. Bu aynı zamanda takım çıkarma sonrası
makinanın kısa sürede normal iğ hızlarına çıkmasınada
olanak verir. Makina maksimum hızda daha uzun çalışır
ve dolayısıyla her bir iğde daha fazla iplik üretir. Hızlı ve
güvenilir takım çıkarma ile bağlantılı olarak, makinanın
%10 kadar daha yüksek üretim yapması sağlanabilir.

Düşük enerji gereksinimleri ve
yedek parça harcamaları iplik
maliyetlerini düşürür
Eğer eğirme maliyetleri dikkate alınacak olursa, K 46'de
bunlar son derece düşüktür. Her bir kilogram iplik için
düşük enerji tüketimi yeni çift taraflı emiş sistemi ile daha
da azaltılır. Buna ilave olarak, K 46 makinesinde, kompaktlama ünitesinin bakım maliyeti gerektirmeyen konstrüksiyonu sayesinde, kompakt apon değişim maliyetleri
söz konus değildir. Diğer bir katkı eğirme maliyetlerinin
düşük tutulmasıdır.

Enerji tüketimi [%]

Bir kilogram iplik üretimi için enerji tasarrufu
100
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-%11.4
-%17.5

Diğer
Kompaklama sistemleri

Rieter K 45 tek
taraflı emiş

Rieter K 46 çift
taraflı emiş

Ne 40, Çözgü bükümü, 20 800 dev/dak., Bilezik 36 mm, Masura 180 mm
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Proses Avantajları
Yüksek mukavemet ve düşük tüylülük sayesinde en iyi çalışma performansı

Daha verimli dokuma makinası
Com4®compact ile daha az üzerine sarılma eğilimi

Dokuma makinalarının iyi çalışma davranışı
için önemli faktörler yüksek mukavemet ve
düşük tüylülüktür. Tüm bu özellikler K 46 iplik
makinasında üretilen Com4®compact iplikler
tarafından sağlanmaktadır. Yüksek mukavemet
çözgü ipliklerinin yüklenme kapasitesini arttırır,
düşük tüylülük ağızlık oluşumu sırasında yapışma eğilimini azaltır. Sonuçlar, yüksek verimlilik
seviyeleri ve makina duruşlarındaki azalmalar
sayesinde düşük maliyetlerdir.

Ring ipliği

Com4®compact

Düzgün, açık çözgü ağızlığı

Örme makinasında daha az iğne aşınması
Örme makinasında iğne aşınması
6

Örme işletmesinde, daha az tüylü iplik örme
makinasının düzgün çalışmasını destekler. Daha
az elyaf uçuntusu meydana gelir ve daha yumuşak iplik iğnelerdeki aşınmayı azaltır. Daha
az makina duruşları örme makinasının daha iyi
kapasite kullanımına yol açar.

Aşınma [μm]

5
4
3
2
1
0
2 saat sonra

4 saat sonra

Ring ipliği

6 saat sonra

8 saat sonra

Com4®compact

Kaynak:
Groz-Beckert

Bitim işleminde yüksek derecede
esneklik
Dokuma ve örme kumaşların bitim işlemi kullanılan ipliklere
istenilen özellikler kazandırır. Gömleklik ve bluzluk kumaşların ütü istemeyen popüler bitim işlemi, örneğin, kullanılan
ipliklerin mukavemetini %50'ye varan oranda azaltır. Com4®compact ipliğin yüksek mukavemeti, kumaşların müşteri
dostu ve yüksek kaliteli bitim işlemi için gerekli güvenilirliği
ve esnekliği sağlar.
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Üretim ve Kalite İzleme
İnsan kaynaklarının etkin dağıtımı sayesinde yüksek verimlilik

Etkin iplik kopuşu saptama
3 kademeli bireysel iğ izleme sistemi ISM, makina
teknisyenini sinyal lambalarının yardımıyla doğrudan iplik kopuşunun olduğu iğlere yönlendirir.
Gereksiz izleme kontrollerini ortadan kaldırır.
İplikçi daha verimli çalışır ve dolayısıyla daha fazla
iğ üretimde olur. Bu, göstergenin farklı seviyeleri
ile gerçekleştirilir. Birinci seviye, makinanın baş
ve ayak uçundaki sinyal lambalarıdır. İplik kopuşu
için belirlenmiş limit aşıldığında LED ışığı derhal
yanar. Her seksiyondaki LED'ler sayesinde, teknisyen
makina boyunca hangi seksiyondaki iplik kopuşunun
eklenmesi gerektiğini görebilir. Her iğ ilave bir LED'e
sahiptir, bu sayede operatör etkilenen iği doğrudan
belirleyebilir.

Bireysel iğ izleme olmaksızın – teknisyen için uzun mesafeler

Bireysel iğ izleme ile optimize edilmiş parkur zamandan tasarruf
sağlar ve verimliliği arttırır

Sabit iplik bükümü sayesinde
hız kontrolü
Bireysel iğ izleme ISM ile her bir iğin sürekli hız kontrolü iplik kalitesini garanti eder. Eğer bir iğ belirlenmiş
parametrelerin dışında çalışırsa, bu, LED ışığının yanıp
sönmesi ile işaret edilir.

Seksiyondaki LED yanar ve bireysel iğler teknisyeni doğrudan sorunlu
iğe yönlendirir

21
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Makina Verileri
K 46 Kompakt iplik makinası

L1 = (her bir makinadaki iğ sayısı/2) x iğler arası mesafe + 600*
L = L1 + K
ROBOload ile uzunluk

1 062
1 380

L1 = (her bir makinadaki iğ sayısı/2) x iğler arası mesafe + 600*
L = L1 + K
Bobinleyici ile bağlantılı uzunluk

Sabit K:
				Tek taraflı emiş			Çift traflı emiş			
ROBOload (bobin arabasız):		
5 130 mm				
6 586 mm
Murata, Savio, Schlafhorst ile bağlantılı:
4 180 mm				
5 636 mm
* 600 mm (merkezi tahrik) dahil edilmemiş:
					

- 1 248 iğli makinalara kadar
- Pamuk ve pamuk oranı >%65 olan karışımlar için, iğler arası mesafe 70 mm olan 1 440 iğli makinalar

ROBOload
Her bir
makinadaki
iğ sayısı

22

Seksiyonlar

1 200

25

1 248

26

1 296

27

Link Murata, Savio ve Schlafhorst

Çift taraflı emiş; ara tahrik

Ara tahrik

İğler arası
mesafe 70
mm

İğler arası
mesafe 75
mm

İğler arası
mesafe 70
mm

52 546

55 786

51 090

Çift taraflı emiş; ara tahrik

Ara tahrik

İğler arası
mesafe 75
mm

İğler arası
mesafe 70
mm

İğler arası
mesafe 75
mm

İğler arası
mesafe 70
mm

İğler arası
mesafe 75
mm

54 330

51 596

54 836

50 140

53 380

1 344
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54 226

57 586

52 770

56 130

53 276

56 636

51 820

55 180

1 392

29

55 906

59 386

54 450

57 930

54 956

58 436

53 500

56 980

1 440

30

57 586

61 186

56 130

59 730

56 636

60 236

55 180

58 780

1 488

31

59 266

62 986

57 810

61 530

58 316

62 036

56 860

60 580

1 536

32

60 946

64 786

59 490

63 330

59 996

63 836

58 540

62 380

1 584

33

62 626

66 586

61 170

65 130

61 676

65 636

60 220

64 180

1 632

34

64 306

68 386

62 850

66 930

63 356

67 436

61 900

65 980

1 680

35

65 986

65 036

1 728

36

67 666

66 716

1 776

37

69 346

68 396

1 824

38

71 026

70 076
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Teknik veriler

Teknolojik veriler
Materyal

İplik numarası

Pamuk		
≥ 27 mm (1 1/16")

59 - 3.7 tex
17 - 270 Nm
10 - 160 Ne

Suni ve sentetik lifler
ve 51 mm'ye
kadar karışımları
19.7 - 7.4 tex
50 - 135 Nm
30 - 80 Ne

opsiyonel:
59 - 2.4 tex
17 - 423 Nm
10 - 250 Ne
Büküm aralığı

200 - 3 000 T/m (5.1 - 76.1 T/")

Çekim

8 - 120-kat (mekanik)
10 - 80-kat (teknolojik)

Makina verileri
İğ sayısı
– maksimum
– minimum
– her bir seksiyon

1 824
144, 288
48

İğ arası

70, 75 mm

Bilezik çapı

36, 38, 40, 42, 45, 48, 51 mm

Masura uzunluğu

180 - 250 mm

Makina genişliği
– iğ merkezlerine göre
– takım çıkarma bankı içeride
– takım çıkarma bankı dışarıda

660 mm
1 062 mm
1 380 mm

İğ devri
Kurulu güç
– tahrik motorları

25 000 devir/dakikaya kadar (mekanik)

40, 55, 80 kW
(iğ sayısına ve ve iplik numarasına göre)

Çekim tertibatı tahriki
Ara tahrik olmaksızın
Ara tahrik ile

5 - 10 kW (toplam)
12.5 - 15.1 kW (toplam)

Bilezik bankı tahriki

1.75 kW

Emiş motorları
Tek taraflı emiş ( 50/60 Hz):
– 960 iğe kadar emiş motoru
– 1 200 iğe kadar emiş motoru
– 1 440 iğe kadar emiş motoru
– 1 632 iğe kadar emiş motoru

6.5 kW/6.5 kW
9.0 kW/9.0 kW
12.6 kW/12.6 kW
12.6 kW/14 kW

çift taraflı emiş ( 50/60 Hz):
– 1 296 - 1 440 iğ
– 1 488 - 1 824 iğ

2 x 4 kW
2 x 6.5 kW

Enerji(şebeke) bağlantısı – standard
– opsiyon

400 - 420 V, 50/60 Hz
380/440/460/480/500/550/575 V 50/60 Hz

Basınçlı hava
Min. besleme basıncı
– tüketim
(iplik numarasına göre)

Emme sistemi
– hava miktarı
– gerekli vakum
Seçenekler

7 bar
yaklaşık 1.5 Nm3/saat (1 440 iğe kadar)
yaklaşık 1.75 Nm3/saat (1 632 iğe kadar)
yaklaşık 2 Nm3/saat (1 824 iğe kadar)

13 800 m3/saat (1 824 iğ)
50 - 200 Pa
ISM (Bireysel İğ İzleme)
SPIDERweb
(merkezi veri toplama)
VARIOspin (fantazi iplik)
Amsler VARIOspin
Com4®twin (yoğunlaştırılmış spin-twist iplik)
Rieter özlü iplik sistemi
FLEXIstart
DOFFlock
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Com4®compact
Yarn of choice
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Rieter kompakt iplik makinasında

Iplik Özellikleri

Com4®compact iplik eğirmenin

• En yüksek özgül mukavemet

eşsiz karakteri bu ipliğin mükem-

• Düşük tüylülük

mel iplik yapısında yatmaktadır.
Tüm lifler paraleldir ve hepsi
ipliğin içine entegre edilmiştir.

• Üniform iplik yapısı
• Yüksek iplik yoğunluğu

Proses Avantajları
• Yüksek üretim hızı

Standart kompakt ipliklerle kar-

• Dokuma sırasında daha az iplik
kopuşu

şılaştırıldığında, çok yüksek yo-

• Bitim işlemi sonrası yüksek mukavemet

ğunlaştırma randımanı sergiler.
Bu, mükemmel mukavemet özel-

Kumaş Görünüşü

liklerine neden olur. Çok düşük

• Yüksek kumaş mukavemeti

tüylülük ve kompakt yapı, ipliğe
ve kumaşa, yüksek bir kalite ve
ayırt edici bir görünümü verir. Optimum işlenme karakteristikleri,

• Son derece temiz, belirgin konturlar
• Mükemmel parlaklık

Tipik Son Ürünler
• İş gömlekleri(klasik gömlekler)

yüksek giyim konforu ve lüks bir

• Yüksek kaliteli örme giysi

görünüm avantajları vardır.

• İnce çoraplar

• İnce yatak çamaşırı

9
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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 dayanın ve rahatlayın.
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Değerli Sistemler
Rieter, dört eğirme teknolojisini sunan ve müşterilerine
yetkin, bağımsız ve bireysel çözümler öneren tek tekstil
makina üreticisidir. Olağanüstü fiyat/performans oranı,
yüksek hammadde kullanımı ve ürünlerin uzun ömürlülüğü, düşük modifikasyon maliyetleri, 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
• Tesis planlama
• Proje planlama ve gerçekleştirme
• Montaj ve bakım
• Koruyucu bakım
• Aşınan ve eskiyen, teknoloji ve
yedek parçaların geniş bir yelpazesi

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
istediği zaman gerekli değişiklikleri yapma
hakkına sahiptir. Rieter sistemleri ve Rieter
yenilikleri patentlerle korunmaktadır.
2530-v3 tr 1511

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

