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SB-D 22

Minimum yer
kullanımı ile en
yüksek verimlilik
3

Etkin emiş
4

Çekim sisteminin temizleme
kenarlarının otomatik olarak
kaldırılması ile gerçekleşen
etkin ekstraksiyon sayesinde
iplikte mükemmel clasimat
değerleri sağlanır.

SB-D 22
5

Yüksek enerji
tasarrufu
6

Mükemmel bir tahrik
sistemi sayesinde enerji
tüketimi eşdeğer cer
makinalarına göre yaklaşık
%20 daha düşüktür.

SB-D 22
7

Cağlık

Etkin emiş

Çeşitli cağlık seçenekleri ile her
türlü işletme alanına uygun çözüm
olanakları sunar

Üst baskı silindirleri için temizleme
kenarları (dudakları) ile otomatik filtre
temizleme sistemi sayesinde sabit emiş

Yerden tasarruf sağlayan
ergonomik tasarım
Optimum çalışma kolaylığında 1 000 mm çapındaki
kovalara uygun kova değiştirici ile sadece 2,98 m
makina genişliği

Frekans kontrollü tahrik
Çıkış hızının ekrandan hızlı ve kolay
olarak ayarlama imkanı

Etkin tahrik konsepti
Benzer makinalara göre yaklaşık %20
daha düşük enerji tüketimi
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SB-D 22
ÜSTÜN

ÖZELLİKLER

Modern çekim sistemi

Her iki kafada da ekartman mesafelerinin eş zamanlı
olarak merkezi ayarlanması, kesintisiz çalışma ve
yüksek kalite için büyük üst baskı silindirleri

Yüksek verimlilik
2 × 1 100 m/dakika maksimum
üretim hızında yüksek kalitede
20 ton şerit üretimi

Temiz şerit yerleştirme
CLEANcoil ve CLEANcoil-PES koyler
temizleme gereksinimini azaltır

Eşsiz kova değiştirici
Yüksek makina verimliliğini garanti eder ve
operatör performansına bağımlılığı azaltır
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Eşsiz kova değiştirici konsepti
Geniş kova boyutlarının ve otomatik kova değiştiricinin avantajları

1 000 mm kovalara kadar otomatik
kova değiştirici sayesinde yüksek
verimlilik
Çift kafalı cer makinasında 1 000 mm çapa kadar çap ölçüsüne sahip kovalar için her iki kafada eşzamanlı kova değiştiricisi benzersizdir. Bu, teknisyen müdahalesi olmaksızın daha uzun çalışma sürelerinin yanı sıra yüksek üretim
verimliliği sağlar. Özellikle personel dağıtımının azaltıldığı
iplikhanelerde, %10'dan fazla verimlilik düşüşlerinden
kaçınılmaktadır. Geleneksel çift kafalı cer makinalarına kıyasla, penye pamukla üretim günlük 6 tona kadar yükselir.
Otomatik kova değiştiricisi kullanarak bir teknisyene 1,5
kat daha fazla SB-D 22 cer makinası tahsis edilebilir.

Geniş kova boyutları sayesinde daha az kova transportu ve şerit ekleme
SB-D 22 cer makinalarında, 1 000 mm çapındaki geniş çıkış kovalarının kullanılması mümkündür. Bu, daha küçük kova
boyutlarına kıyasla, yılda 400 000'e kadar daha az kova transportu, şerit ekleme ve bunun yanı sıra işletim maliyetleri
ve kalitesel anlamda eşsiz avantajlar sağlayan cer makinası anlamına gelir. Örneğin, daha büyük kova boyutları kullanmak, bobin makinası üzerindeki kesim sayısını azaltır.

Çift Kafalı Cer Makinası SB-D 22
1 000 mm'ye Kadar Eşsiz Kova Değiştiricili
Çift Kafalı Cer Makinası
Daha fazla bilgi için QR kodu tarayınız
http://q-r.to/bal4Wp
(Video)
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1 000 mm çapındaki kovalar için kova değiştiricinin işlem sırası
Kova magazininde her bir kafa için 1 adet olmak üzere 2 adet rezerve kova varken, koylerlerin altında bulunan 2 kovada
şerit sağımı gerçekleşir (Şekil 1). Kova dolumu tamamlandıktan sonra makina durur ve kova değiştirici 180 dönerek dolu
kovaları boş kovalarla değiştirir. (Şekil 2 – 4). Makina otomatik olarak tekrar çalışır. Cer makinasının yanındaki teknisyen, ayak pedalıyla kova değiştirme kollarını açar ve kovaları boş kovalar ile değiştirir.

1

2

3

4

1 000 mm'ye kadar çapa sahip kovalar için kova değiştirici, her iki kafanın kovalarını 180 derece döndürerek otomatik olarak değiştirir
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Modern Çekim sistemi Mühendisliği
Merkezi çekim sistemi ayarı ile hızlı parti değişimi

Zedelemeden, hassas elyaf
kılavuzlama
Başarısı ispatlanmış Rieter 3 üzeri 4 çekim sistemi cer
makinasının kalbidir. Çekim ünitesi geometrisinin ve alt
silindirlerin yatak bağlantılarının avantajları, silindir aralıklarının dar olmasına olanak verir. Hassas elyaf kılavuzu
kısa elyafın da işlenmesini mümkün kılar.

Büyük üst baskı silindirleri
Büyük üst silindirler tülbent sarması olmaksızın kesintisiz
üretimi ve bunun yanı sıra uzun kullanım ömrünü garanti
eder. Üst baskı silindirlerinin büyük olması, dönme hızını
ve dolayısıyla üst silindir manşonlarının sıcaklıklarını
düşük tutar. Bu, yüksek üretim hızları için temel şarttır. Üst
silindir rulmanlarının yeni tasarımı, rulmanların sıcaklığının düşürülmesine olanak sağlar ve silindirlerin değişimi
esnasında operatöre kolaylık sağlar. Üst silindir baskısı
değişken olarak ayarlanabilir.

Tülbent sarması halinde son
derece hızlı baskı serbestletme
Eğer çekim sisteminde tülbent sarması olursa, makinanın
duruşu sırasında hızlı serbestletme, sarma sonucu oluşan
tülbentin ezilmesini önler. Bu, tülbentin düzensiz olarak
uzaklaştırılmasını, manşon hasarını ve sonuç olarak şerit
kalitesini, cer makinasının çalışma performansının bozulmasını önler.

Rahat çalışma
Çift kafalı bir cer makinasında,her iki kafanın eşzamanlı
olarak merkezi çekim ayarı eşsiz bir özelliktir. Çekim
sistemi mesafelerinin mastarsız olarak ayarı, hızlı, tekrarlanabilir harman değişimine olanak verir ve alt silindirin
tam paralel olarak ayarlanmasını garanti eder. Basınçlı
hava yardımıyla şeridin hızlı ve güvenilir bir şekilde işlem
görmesi sağlanır.
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Etkin Emiş
Hassas emiş sayesinde mükemmel temizlik

Üst silindirlerdeki temizleme kenarlarının
(dudaklarının) kaldırılması
Temizleme kenarlarında (dudaklarında) biriken pislik, kenarların fasılalı olarak kaldırılması sayesinde doğrudan emiş bölgesine iletilir.
İşletme deneyimlerinde, baskı çubuğunda toz toplanmasından dolayı
şeridin huniyi daha az tıkadığı doğrulanmıştır. Artan iplik temizliği düşük IPI değerlerine (ince yer, kalın yer ve neps) ve Classimat
hatalarının yanı sıra iplik temizlik kesmelerinde de azalmaya neden
olmaktadır.

Üst silindirlerin daha seyrek temizlenmesi
Patentli Temizleme kenarları (dudakları) ve bunların yerleşimi, cer
makinası üst silindirlerinde elyaf birikimini ve dolayısıyla temizleme
gereksinimini azaltmaktadır. Temizleme kenarları (dudakları), yapışkan pamuklarla çalışırken bile mükemmel şerit kalitesini garanti
eder. Temizleme nedeniyle azalan duruşlar ve çekim sisteminde engellenen şerit sarması sayesinde, makinanın verimliliği artmaktadır.

Temizlik şerit beslemede başlar
Çekim sisteminden önce ek bir emiş noktası, SB-D 22 üzerindeki toz
emilimini daha da artırmaya yardımcı olur ve makinadaki temizleme
gereksinimini azaltır. Şerit temizliğinde gerçekleşen en küçük iyileştirmeler, final iplik üretim prosesinde çalışma davranışında olumlu
bir etkiye sahiptir.

Sabit emiş
Otomatik filtre temizleme sistemi bir sıyırıcı
yardımıyla filtre eleğini temiz tutar. Emiş kutusundaki yenilikçi diferansiyel basınç ölçümü
otomatik temizleme periyotlarını kontrol eder ve
emişi hemen hemen sabit tutar. Sonuç sabit şerit
ve iplik kalitesinde ve bunun yanı sıra sonraki
işlem kademelerinin çalışma performansında
görülür.

Negatif basınç / temizleme randımanı
100%

50%

0%

Temizleme periyotları
Manual temizleme

ECOrized emiş sistemi
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Şeridin Kovaya Yerleştirilmesindeki Yenilikler
Hassas, sabit şerit yerleştirme kalitesi ve sorunsuz sonraki işlemler

CLEANcoil ve CLEANcoil-PES koyler
CLEANcoil tüm hammaddeler için standart bir koylerdir ve bu nedenle
maksimum esneklik sağlar. Spiral koyler borusu, en yüksek çıkış hızlarında
bile, hatasız şerit yerleştirmeyi garanti eder. Koylerin bal peteği yapısındaki
alt kısmı avivaj maddesi birikimini önler.

%100 polyester işlemek için, yeni tip bir kaplamalı en son geliştirilen
CLEANcoil-PES şerit yerleştirmede eşsiz avantajlar sunmaktadır. Kritik PES
lifleri ile çalışılırken bile temizleme periyodu en az %100 uzatılabilir. Bu
aynı zamanda daha sabit kalitede şerit ve iplik üretimine sebep olur.

Patentli, güvenilir şerit
ayırma
Suni ve sentetik elyafta olduğu gibi,
yüksek lif – lif sürtünmesi olan elyaf çalışılırken, sorunsuz kova değiştirme için
aktif şerit koparması gereklidir. Bu noktada Rieter cer makinalarının mekanik
olmayan, akılcı çözümü öne çıkmaktadır.
Çekim sistemi ve çekim silindirleri arasında oluşturulan ince bir yer, koylerin
altına taşınır ve kova değişiminde kopar.
Patentli, güvenilir şerit ayrımı, makinanın standart ekipmanına dahildir.
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Kalkmış üst siindirler

İnce yer oluşturur

Üst silindire yük uygular

İnce yer koylerin altına aktarılır
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Etkin işletim
Esneklik ve ergonomi birleşti

Frekans kontrollü ana tahrik
İplik işletmeleri, müşterilerinin üretim ile ilgili taleplerini daha da hızlı bir şekilde karşılamak zorundadır. SB-D 22'de, işletim personeli emiş yoğunluğunu kolayca ve hız bir şekilde makina ekranından yapar. Bu, tahrik
kasnakları için zaman ve depolama masrafından tasarruf
sağlar. Ayrıca, cer makinasının verimliliği, sonraki proses
aşamalarının gereksinimlerine göre tam olarak ayarlanabilir. Frekans invertörlü etkili bir soğutma sistemi tasarımı
yüksek ortam sıcaklıklarında bile, motorun güvenilirliğini
sağlamaktadır. Kendinden açıklamalı ekran görüntüleri
makinanın çalışmasını basitleştirir.

Ergonomik ve emniyetli makina
tasarımı
Konvansiyonel çift kafalı cer makinaları erişilebilirlik, kullanıcı kolaylığı ve iş güvenliği açısından belirgin biçimde
sınırlıdır. Çekim sisteminin çalıştırılması ancak ön taraftan
mümkündür ve personel, küçük basamaklarda ayaklarını geniş açarak durmak zorundadır. SB-D 22'de, yanal
çalışma platformları rahat, emniyetli ve hızlı bir çalışma
olanağı sağlar.
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En düşük enerji tüketimi
Yenilikçi tahrik kavramı

Enerji-tasarruflu genel konsept
SB-D 22 yenilikçi tahrik konsepti ile enerji tasarrufu sağlar. Daha kompleks çözümler yerine kayış tahrikleri ve minimum
sayıda motorlar ve inverterler Rieter cer makinalarının enerji tüketimini düşük tutar. Tek kafalı veya diğer çift kafalı cer
makinalarına kıyasla kısa güç aktarma organlarının yanı sıra yüksek verimli motor teknolojisi düşük enerji tüketimine
olanak verir. Son teknoloji tahrik sistemi sayesinde, enerji tüketimi karşılaştırılabilir makinalara göre yaklaşık %20 daha
düşüktür.

Frekans konverterinin daha esnek kullanımı
Frekans dönüştürücünün diğer Rieter makinalarında da kullanılabilmesi nedeniyle, yedek
parça ve depolama masraflarından tasarruf sağlar. Hızlı değiştirme ve duruşları azaltma
olanağı sağlayan bakım işlevleri sunar. Frekans dönüştürücü, 10 yıllık uzun bir hizmet
ömrü için tasarlanmıştır.
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Servis ve bakım konsepti
Düşük bakım maliyetleri

İyi erişim
Cer makinasının sol ve sağ tarafındaki geniş çalışma
platformu makina bakımının rahat bir şekilde yapılmasını sağlar. Geniş bir şekilde açılan kapaklar makinanın
tüm komponentlerine ergonomik bir şekilde erişilmesine
olanak verir.

Merkezi yağlama şeridi
En yüksek güvenilirliği sağlamak için, cer makinaları
standart bir özellik olarak merkezi bir yağlama şeridi ile
donatılmıştır ve söz konusu şerit, yağın ihtiyaç duyulan
tüm parçalara iletilmesini sağlar. Yağlama şeridi sayesinde
hemen her parçaya optimum erişim sağlanır ve önemli
yağlama noktalarını unutma riskini azaltır.

Hızlı gerdirme aparatı
Kayışlar için hızlı gerdirme tertibatları, bakım personelinden bağımsız olarak, doğru kayış gerdirme kuvvetini
garanti eder. Bu, hızlı kayış değişiminin yanı sıra kayışların
ve rulmanların uzun ömürlü olmasını da sağlar.
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Minimum Yer Gereksinimi
Her türlü işletme koşullarına uygun makina yerleşimi

SB-D 22 düşük alan gereksinimine sahiptir. RSB-D 24
çift kafalı regüleli cer makinesinin, regülesiz çift kafalı
cer makinaları SB-D 22 ile kullanılması, dar alana sahip
işletmeler için idealdir. 1 000 mm'lik kova değiştiriciyi
de içeren makina genişliği yalnızca 2,98 m'dir. Makinanın
zemin üstüne olduğu gibi zemine gömülü olarakta monte
edilmesi mümkündür. Zemine gömülü olması durumunda
makina uzunluğu bir metre kısalmaktadır.

Değişik cağlık seçenekleri ile
sağlanan esneklik
İplikhanenin mevcut alanına uygun şekilde yerleştirilmesi
için, tahrikli cağlık varyantlarının 2-, 3- ve 4-sıra kovalı
olarak kullanılması mümkündür. 1 000 mm çapa kadar
geniş besleme kovalarında Rieter, SB-D 22 için iki farklı
cağlık dizayn seçeneği sunmaktadır. 2 sıralı çağlık boyunca
kovalara optimal erişimin yanı sıra, özellikle yerden tasarruf sağlayan 3 sıralı kova yerleşimi de mevcuttur. 3 sıralı
kova yerleşimi, tahrikli cağlığın uzunluğunu azaltmakta ve
dar alana sahip işletmeler için Rieter tarafından özellikle
önerilmektedir.

2-sıra: 1 000 mm çapında şerit besleme kovaları ile uygun işletim

3-sıra: 1 000 mm çaplı şerit besleme kovaları ile kısa makina uzunluğu
(8 kat dublaj)

3-sıra: 1 000 mm çapında şerit besleme kovaları ile kısa makina
uzunluğu (6 kat dublaj)

4-sıra: 600 mm besleme kovaları, 600 mm kova değiştirici ile sınırlı
yer için çözüm
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Ürün Yelpazesi
Bireysel ihtiyaçlarınız için doğru cer makinası

Kurulu 40 000 'den fazla RSB/SB cer makinası ile Rieter
dünya çapında önde gelen cer makinası üreticisidir. Cer
makinası yeniliklerimiz müşterilerimiz için rekabet avantajları sağlar. Rieter, geniş cer makinası ürün yelpazesi
ile, kalite, verimlilik, işletim kolaylığı sağlamakta ve yer
gereksinimi bakımından, her türlü ihtiyaca en doğru cer

makinasını önermektedir. Rieter, üretmekte olduğu tüm regüleli cer makinalarında en yüksek teknoloji dinamik RSB
regüle tekniğini kullanmaktadır. Söz konusu regüle sistemi,
iplikte ve son üründe en yüksek kalite standartlarını ve bunun yanı sıra üretimin sonraki aşamalarında üstün çalışma
davranışlarını garanti eder.

TEK KAFALI CER MAKINALARI

ÇIFT KAFALI CER MAKINALARI

Regüleli Cer makinası

Regüleli Cer makinası

RSB-D 50 (c)

RSB-D 24 (c)

Regülesiz Cer Makinası

Regülesiz Cer Makinası

SB-D 50

SB-D 22
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Makina Verileri
Çift Kafalı Cer Makinası SB-D 22

1 000 mm kova değiştiricili 2-sıra motorlu cağlık
4 550

L8
3 550

L6

2 980

(kova değiştirici olmaksızın 2 250)

⌀K2

⌀K1

1 000 mm kova değiştiricili 3-sıra motorlu cağlık
L8

4 550
3 550
(kova değiştirici olmaksızın 2 250)

2 980

L6

⌀K2
⌀K1

600 mm kova değiştiricili 4-sıra motorlu cağlık

L8
L6

2 778

1 350

2 980

(kova değiştiricisiz 1 950)

⌀K2

⌀K1
5 000
(480 V üstündeki ve 380 V'un altındaki gerilim aralığı için sapma düzeni)

20
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Motorlu cağlık (tahrikli)

Çıkış

⌀K1
[mm]

Cağlık versiyonları
[Sıralar]

L6
[mm]

L8
[mm]

⌀K2
[mm]

KH
[mm]

Kova değiştirici

Montaj

Boş kova
[Sayısı]

600

2

4 700

6 000

500, 600

900 – 1 524

zemin üstü

veya zemine gömülü

Her kafada 2

600

4

2 800

3 500

1 000

900 – 1 524

zemin üstü

veya zemine gömülü

her kafasa 1

1 000

2

6 900

9 000

1 000

3

4 750

6 850

Teknolojik veriler
Makina tipini seçin

SB-D 22

Ham madde

80 mm uzunluğa kadar pamuk, suni ve sentetik lifler ve karışımlar

Dublaj [kat]

8 m/dak'ya kadar

Besleme numarası[ktex]

20 – 50

Çekim

4,47 – 11,14

Çıkıştaki şerit numarası [ktex]

2,5 – 7,0

Teknik veriler
Çıkış sayısı

2

Maksimum çıkış hızı [m/dak.]

1 100

Kurulu güç

Ana motor [kW]

11,00

Emiş motoru [kW]

1,50

Makina kontrol [kW]

0,10

Kova değiştirici ⌀ 1 000 mm / 600 mm [kW]

0,37 / 0,35

Basınçlı hava/tüketim , min 600 kPa [m3/saat]

0,10

STANDARD DONANIM

SEÇENEKLER

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bağlantılı makina tarafları ile çift kafalı cer makinası
Maksimum 2 × 1 100 m/dakika üretim hızı ile yüksek verimlilik
Çıkış hızının uygun değişimi için frekans kontrollü ana tahrik
Temas kesmeli ve ışık bariyerli (fotoselli) motorlu cağlık (tahrikli)
Yay baskılı Rieter 3 üzeri 4 çekim sistemi
Her iki taraf için eşzamanlı, mastarsız olarak çekim sisteminin merkezi ayarı
Üst ve alt silindirler üzerindeki temizleme kenarları (dudakları) ile çekim
sistemi emiş ünitesi
Duruşlar veya tülbent sarması durumunda üst silindir baskı yükünün hızla
serbestlemesi
Pnömatik destekli şerit yerleştirme
Bal peteği yapısında CLEANcoil koyler
İlave mekanizma olmaksızın güvenilir şerit ayrıma
Otomatik filtre temizleme
Merkezi yağlama şeridi
Grafik ekranlı kumanda panosu
CD'ye kayıtlı elektronik dökümantasyon

Kova değiştiricili veya kova değiştiricisiz
Besleme kova formatı: 1 000 mm'ye kadar
Çıkış kova formatı: ⌀ 500, 600, 1 000 mm
Kova yüksekliği 900 – 1 524 mm
Entegre filtreli entegre emiş
Merkezi emiş sistemine bağlantı

SEÇENEKLER
• Koyler CLEANcoil-PES (%100 Polyester)
• SPIDERweb için arabirim
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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 işletmenizin
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 SB-D 22 Çift Kafalı Cer 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
• 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
personelinin eğitimi
• 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.
3104-v1 tr 1706

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

