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R 36, sağlam tasarımı sayesinde
tam makina uzunluğunda son
hızda çalışabilmektedir. R 36,
120 000 dev/dak.'lık rotor hızları
ve 200 m/dak.'lık çıkış hızları
ile çalışabilir. Duruş sonrası
hızlı harekete geçme, yüksek
verimliliği sürekli olarak korur.

Hız limitsiz 600
eğirme pozisyonu
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Geliştirilmiş
İplik Kalitesi
4

Yeni eğirme kutusu S 36, etkin elyaf
açma ve elyaf transportu sayesinde daha
az sık rastlanan hata ile daha düzgün
iplik üretilmesini sağlar. Eğirme kutusu
içerisindeki elyaf akışı, yeni teknoloji
komponentleri sayesinde optimize
edilmiştir. Bu, daha iyi hammadde verimi
ve daha iyi eğirme stabilitesi sağlar.

R 36
5

Kolay ve Esnek
Çalışma

R 36
6

Operatörler, AMIspin veya
AMIspin-Pro eklemeyi de içeren
tam çalışma yüksekliğinde kolay
bir çalışma gerçekleştirebilir.
İki taşıma bantlı makina
tarafları, tıpkı iki ayrı makina
gibi birbirinden bağımsız olarak
çalıştırılabilir.
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ÜSTÜN

ÖZELLİKLER

Maksimum Verimlilik
Tam makina uzunluğu için 600 eğirme
pozisyonuna kadar 200 m/dak. çıkış hızı

Daha İyi İplik Kalitesi
Enerji Tasarruflu
Çalışmaya Başlama
8

* Opsiyonel

Kontrollü ekleme kalitesi ile makinanın
hızlı bir şekilde çalışmaya başlatılması
için Quality Spinning-In

S 36 eğirme kutusu, daha iyi
eğirme stabilitesi için daha az
ekleme ve daha yüksek makina
verimliliği sağlar

Bağımsız Makina
Tarafları
İki farklı parti aynı anda eğrilebilir.
Birbirinden bağımsız iki ayrı
transport kayışı partilerin birbirine
karışması önler

Mükemmel Çalışma
Yüksekliği
Kolay ve ergonomik işlemler

Enerji kesilmesi
sonrası çalışmaya
başlama
Tek bir butona basarak
Automated Spinning-In*

Hassas Sarım
Elektronik travers tahriki ile
kolay ayar

Mükemmel Eklemeler,
Kolay Kullanım
%100 Kanıtlanmış İplik

AMIspin ekleme teknolojisi,
AMIspin-Pro* ekleme teknolojisi

Rieter iplik temizleyicisi Q 10 iplik ve
ekleme kalitesini kontrol eder
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Yüksek Verimlilik için Tasarlanmıştır
R 36'nın akıllı çözümü mükemmel ekonomiyi ve yüksek
verimliliği birleştirir

Yüksek verimlilik
600 pozisyonlu makina, üretim kapasitesi için standart oluşturmaktadır. Önceki modeller olan R 923 ve R 35'e göre %20
daha fazla pozisyon içermektedir. Yeni eğirme kutusu S 36 ile geliştirilmiş teknolojinin mükemmel eğirme stabilitesi, yüksek makina verimliliğinin muhafaza edilmesini sağlar.

Tam makina uzunluğu için
200 m/dak'ya kadar çıkış hızı

Daha etkin tahrikler %10
enerji tasarrufu sağlar

Makinanın her iki tarafındaki elektronik travers
tahrikleri, tam makina uzunluğunda bile makinanın
200 m/dakikaya kadar çıkış hızlarında çalıştırılmasını
sağlar. Bu, 120 000 dev/dakikaya kadar olan rotor
hızlarıyla birlikte, R 36 iplik makinasında olağan üstü
bir verimlilik potansiyeline sebep olur.

R 36'nın R 923'e göre enerji tasarrufu
Pamuk telef karışımı, Ne 25, rotor çapı 33 mm
2,0

–10,5%

Enerji tüketimi [kWsaat/kg]

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

R 923

R 36

Yeni R 36, motorlarında en son yenilikleri içerir. Özel tedarikçilerle birlikte geliştirilen makinanın büyük tahrikleri,
enerji tüketimini minimize etmek için en modern motorlarla
donatılmıştır. Yapılan ölçümler, önceki modeller olan R 35
ve R 923 modellerine göre %10'a varan oranda enerji
tasarrufu sağladığını göstermiştir.
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Daha İyi İplik Kalitesi
Yeni eğirme kutusu S 36 teknolojisi sayesinde belirgin avantajlar

Optimum kalite ve iplik mukavemeti
S 36 eğirme kutusu, daha iyi iplik mukavemeti ile sonuçlanan optimum elyaf akışını gerçekleştirir. Elyafın ideal kullanımı
daha sabit iplik kalitesini garanti eder. Bu avantaj, önceki modeller olan R 923 ve R 35'le yapılan karşılaştırmada açıkça
görülebilir.
İplik kalite karşılaştırılması
%100 pamuk telefi, 20 Ne, rotor çapı 33 mm,
Rotor hızı 105 000 dev/dak., çıkış hızı 110 m/dak.

11,5

Geri kazanılmış düşük kaliteli elyaf karışımı ve %5-10 suni ve sentetik elyaf, Ne8,
rotor çapı 41 mm, rotor hızı 55 000 dev/dak., çıkış hızı 110 m/dak.
64

12,1

8,2

29

7,5

5,3

İplik mukavemeti
[cN/tex]
R 923

R 36

İplik mukaveme-tinin
%CV'si

5,8

14,6

11,1
5,9

Uzama [%]

Toplam IPI
Toplam hassas IPI x 100
(-50%, +50%, +280%)/km (-30%, +35%, +200%)/km
R 923

8,3
Neps x 100
+140%/km

R 36

Daha az sık rastlanan hatalar
(ince yer, kalın yer neps)
Eğirme ünitesindeki elemanların yeniden tasarlanması daha sabit
hava akımı ve elyaf açılması ile sonuçlanır. Bu, düşük maliyetli elyaf
karışımlarının işlenmesi durumunda bile daha iyi %CV ve IPI değerlerini garanti eder. Sonuçta daha az iplik kopuşu ile çok daha ekonomik
üretim gerçekleşir.
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Hammaddenin En İyi Kullanımı
Daha sabit hava akımı ve elyaf açılması ile
çepelin belirgin bir şekilde ayrılması
Yüksek çepel içeriği ile başarılı çalışma
R 36, iplik maliyetleri üzerinde olumlu etkisi olan ham maddelerin en iyi şekilde
kullanılması için tasarlanmıştır. S 36 eğirme kutusunda iyi elyafın maksimum
kullanımı için optimum telef uzaklaştırma işletmelerde kanıtlanmıştır. Örneğin
R 36, %1'den daha fazla çepel içeren şerit ile mükemmel bir şekilde 16 Ne iplik
üretmektedir.

Çepel içeren şerit
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Çepel: düzenli olarak uzaklaştırılan rahatsız edici
bitkisel artıklar
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Optimum AMIspin Ekleme
AMIspin-Pro* ve AMIspin ekleme teknolojisi – Kullanımı ve
öğrenmesi kolay
Şerit besleme için bireysel tahrik
ile daha iyi ekleme kalitesi

Düşük varyasyonlar ile mükemmel
eklemeler için AMIspin-Pro

AMIspin ekleme, tek besleme tahrikinin, serbestletme mıknatısının ve yeni kol kaldırma mekanizmasının mükemmel
bir kombinasyonudur. Tüm proses, eğirme ünitesi elektroniği
tarafından tam olarak kontrol edilir. Tek beslemenin (şerit
besleme) kontrolü, ekleme kalitesini iyileştirmek için otomatik eklemeden edinilen bilgi birikimini (know-how) uygular.
Bu, hızlı, kolay ve doğru AMIspin eklemeyi garanti eder.

AMIspin-Pro, çıkış silindiri için tek bir tahrik motoru kullanır. Bu sistem, iplik ucunu, serbestletme mıknatısından çok
daha hassas bir şekilde kontrol edebilmektedir Operatör,
sadece iplik ucunu alıcı silindirinin arkasına ve daha sonra
çıkış borusuna yerleştirmek için gereklidir. AMIspin-Pro'nun
diğer tüm proses adımları, operatör müdehalesine gerek
olmasızın devam eder. Sonuçta ortaya çıkan eklemeler
AMIspin'e göre çok daha üniform ve yüksek kalitededir.

AMIspin ekleme,
Hızlı, kolay ve doğru ekleme
Daha fazla bilgi için QR kodu tarayınız
http://q-r.to/bamTYo
(Animasyon)

Optimum AMIspin

Tek motor çıkış tahrikli AMIspin-Pro

* Opsiyonel
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AMIspin ve AMIspin-Pro – Mükemmel ekleme kalitesi
AMIspin ekleme prensibi, her adımın tamamen elektronik olarak kontrol edilmesine dayanmaktadır. Operatör tarafından
uygun iplik ucu hazırlığından ve iplik ucunun çıkış borusuna yerleştirilmesinden ve eğirme kutusunun kapatılmasından hemen sonra işlem otomatik olarak başlar. Her defasında aynen tekrarlayan bu süreç, sonraki işlem kademelerinde sorunsuz
işleme yol açan ekleme kalitesi için zemin oluşturmaktadır.
AMIspin ve AMIspin-Pro eklemelerinin kalitesi çok yüksektir, AMIspin-Pro kalitesi çok daha yüksek ve daha üniformdur.

Ne 20, AMIspin

Ne 20, AMIspin-Pro

Ne 12, AMIspin

Ne 12, AMIspin-Pro
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Optimize edilmiş iplik girişi ile hızlı ve kolay ekleme işlemi
Amispin ile ekleme işlemi optimize edilmiştir. Yeni eğirme kutusu S 36'nın tasarımı,Operatörün iplik ucunu hazırladıktan
sonra, ipliğin çıkış borusuna kolaylıkla yerleştirilmesini sağlar. Ön taraftan erişim, işlemi basitleştirir ve olası bir hata
riskini azaltır. Diğer makinalardaki emek yoğun işlemlerle karşılaştırıldığında, operatör bir sonraki pozisyona daha kısa
sürede geçebilir.

Bir butona basılmaksızın sezgisel çalıştırma
Operatörlerin dokunmaları gereken tüm öğelere, üstten alta doğru bir
mantık sırasında kolayca erişilebilir. AMIspin işlemi, kutu kapatıldıktan
sonra otomatik olarak başlar.
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Maksimum Esneklik
Kolay ve etkin çalışma için tasarlanmıştır

Birbirinden bağmsız makina tarafları ile esneklik
R 36, bilinen olağanüstü esneklik ve kolay kullanım avanjlarını sürekli sunmaktadır. Bağımsız makina
tarafları nedeniyle bir makinada iki farklı parti aynı anda üretilebilir. İki bağımsız bobin taşıma bandı,
bobin karışıklığına karşı maksimum koruma sağlar. Bu, her iki makina tarafında, iki bağımsız makinanın
çalışmasına benzer bir duruma olanak verir.

Bağımsız Makina Tarafları
İki makina tek bir makinaymış gibidir

R 36'nın esnekliği, yarı
otomatik segmentte eşsizdir.
16

Daha fazla bilgi için QR kodu tarayın
http://q-r.to/bamTZB
(Animasyon)
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Etkin parti değişimi ve bakım
Üretim, makinanın bir tarafında devam ederken
diğer tarafta minimum üretim kaybı ile parti
değişimi veya bakım işlemi gerçekleştirilebilir.
R 36'nın bu standart özelliği, daha fazla parti
değişikliği ile toplam verimliliği artırır ve bakım
için üretim kayıplarını azaltır.
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Eğirme elemanlarının kolay değişimi
Hedef kolay işletimdir. İplik numaralarının geniş bir yelpazesi ve hammaddeler, yeni eğirme kutusu S 36'da sadece
bir kaç teknolojik komponent ile kontrol edilebilir. Basitleştirilmiş ve optimize edilmiş tasarım, bileşenlere doğrudan
erişime olanak verir. Alet kullanmadan çabucak değiştirilebilirler. Kolay erişim, parti değişimi ve bakımı sırasında
çalışma süresinden tasarruf sağlar ve operatörlerin sürekli
hassas ve kesintisiz çalışmasını sağlar.

VARIOspin* ile moda şantuklu iplikler
Bireysel tahrikli silindirler moda şantuklu ipliklerin üretiminde kullanılır.
VARIOspin bobin fantezi iplik uzmanı Amsler Tex ile müşterek çalışma sonucu geliştirilmiştir. Amsler'in teknik bilgisi,
R 36 open end iplik makinasında özellikle farklı ve simetrik
efektli şantuklu ipliklerin üretilmesine olanak verir. Sistem
bir metre iplikte 2,3 şantuk üretilebilir.

18
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Garantili Kalite
Ana donanımlar kaliteyi kontrol eder

Dijital iplik temizleyici Q 10*

Kalite kesmelerinin basitleştirilmiş
kontrolü

R 36 opsiyonel olarak Rieter iplik temizleyicisinin yeni modeli olan Q 10 ile donatılabilmektedir. İşletme koşullarında
optik ölçümle başarısı ispatlanmış dijital iplik temizleme
sisteminin başlıca avantjları:
• Tüm iplik kusurlarının hassas tespiti (N S L T)
• Klima şartlarindaki dalgalanmalardan etkilenmeyen güvenilir ölçüm prensibi
• Özellikle direkt proseslerde önemli olan şerit ağırlık değişimlerine hızlı tepki verebilme
• Tüm ayarların ana makina kontrol panelinden yapıldığı tam
entegre sistem
• İplik ve eklemelerin %100 kalite kontrolü olarak sıralanabilir

İplik temizleyicisi tarafından saptanan her kalite hatası,
makinanın ani reaksiyonu ile takip edilir. Operatöre destek
olmak için yeni geliştirilmiş kol kaldırma düzeneği bobini
anında durdurur. İplik ucu operatöre görünür kalır ve opera-törün iplik hatasını ortadan kaldırmasına yardımcı olur.
Böylece, Fast Spinning-In (FSI) çalışma süresinden tasarruf
sağlar ve iplik kalitesini garanti eder.

* Opsiyonel
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Mükemmel iplik bobini için ilme
önleyici
Ekleme sırasında mükemmel bobin kalitesini garanti etmek
için, R 36 bir ilme önleyici ile donatılmıştır.
Vakumlu ilme önleyici ekleme anında ipliğin fazlasını depolar. Bu, yüksek kaliteli bobinler ve daha sonraki süreçlerde
daha iyi sağılma ile sonuçlanır.

İplik

İpliğin fazlalığı

Seramik giriş

İlme önleyici
(Kompansatör)

Tek tahrikli AMIspin-Pro * (yukarıdaki) veya AMIspin'in aktarma mili
ile çıkış (sağda)

Çıkış silindiri

Çıkış mili

20
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Kolay kullanım
Sürekli iyi operatör performansı

Kolay erişimi için mükemmel
makina yüksekliği
R 36, sarım ünitesine ve iplik bobinine erişim için çok
düşük bir yükseklikte tasarlanmıştır. Bu, kısa bir çıkış borusuna sahip eğirme kutusunun optimum tasarımı sayesinde
gerçekleşir. Alçak yükseklik, uzun yıllar Rieter open end
iplik makinalarında çok beğenilen benzersiz bir avantajı
olmuştur.

Makina panelinden kolay kullanım
Kolay anlaşılır grafik dokunmatik ekran, makinanın kullanımı için son derece açıklayıcı ve sezgiseldir. Grafikler kolayca
anlaşılır. Hızlı bir dokümantasyon için, görüntülenen veriler USB belleğe kaydedilebilir.
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İşletim ve Verimlilik
Artan makina verimliliği

Automated Spinning-In* (ASI) ile bir
kaç dakika içinde çalışmaya dönüş
Üretimi yüksek tutmak, özellikle elektrik kesintilerinin olması durumunda uzun makinalarda bir sorundur. Yeni Automated Spinning-In (ASI) (Otomatik Başlatma) ile R 36, ekleme
işlemi için ek personel olmaksızın makinayı birkaç dakika
içinde otomatik olarak başlatabilir. AMIspin-Pro'nun opsiyonel bireysel çıkış tahrikine dayanan bu sistem, maksimum
makina uzunluğuna kadar minimum bakım ile mükemmel
şekilde çalışmaktadır.

ASI, sık sık elektrik kesilmesi olması durumunda bile makina performansını yüksek tutulmasına olanak verir.

22
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Automated Spinning-In
Enerji kesilmesi sonrası makinayı
otomatik olarak hızlı başlatma
Daha fazla bilgi için QR kodu tarayın
http://q-r.to/bamLPI
(Animasyon)

Rieter . Yarı otomatik open end iplik makinası R 36

Hızlı Quality-Spinning-In ile enerji tasarrufu
600 pozisyon ve 6 operatör ile R 36'nın çalıştırılması

Makinayı çalıştırma

Enerji tüketimi [%]

100%

Emme başlangıcı (azaltılmış)
15%
0%

5

İplik hazırlık

10

İplik kesme ve yerleştirme

Hızlı Fast Spinning-In(FSI) ekleme
süresini belirgin biçimde kısaltır.
R 36 yarı otomatik open end iplik makinasındaki yeni Fast
Spinning-In (FSI) sistem iplik ucunun bulunmasına yardımcı
olur. Elektrik kesilmesi veya kalite kesmesi durumunda, iplik
uçu teknisyenin kolayca görebileceği bir yerde tutulur. Bu,
hızlı yeni kol kaldırma sistemi sayesinde mümkündür.

Süre [dakika]

16

Tam üretim

Quality Spinning-In (QSI): %100
AMIspin ekleme kalitesi ile birlikte
enerji tasarrufu
R 36 tarafından AMIspin ile sunulan eşsiz Quality Spinning-In
(QSI) işlemi, komple bir makinanın çalıştırılmasını minimum çalışma süresi ve en aza indirgenmiş enerji tüketimi
ile optimize eder. İşlem, 600 pozisyonlu bir makina için 6
operatörle 15 dakika kadar bir süre gerektirir. Sonuç, makina
son başlangıca kadar daha az güç tüketmekle birlikte, çok iyi
bilinen ünlü AMIspin kalitesinin %100 kontrolüdür.

Quality Spinning-In
Minimum operatör süresi ile güç
tasarrufu başlatma
Daha fazla bilgi için QR kodu tarayınız
http://q-r.to/bamTZH
(Animasyon)
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Makina Verileri

2 350

2 615

1880

A – 02

1 020*
(1 140**)
(1 270***)

A – 01

000

2 350

2 350

2 630* (2 750**, 2 880***)

510

A – 03
1 880

2 420* (2 540**, 2 670***)
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2 750

610

RS
2 240

636

659

680

715

275

E – 01/1*

2 453

*
**
***

Uzunluk Boyutu
L = Makinanın toplam uzunluğu (mm)
n = Seksiyon sayısı (minimum 2, maksimum 30)
L = 2 615 + (n × 2 350) + 2 750

24

3 226

485

2 051

C – 02/1

1 660

2 453
E – 02/1**
C – 01/1

616

LS

783

695

min
1 700

659

636

715

680

698

3 040

189**

L = 12 415

900 mm kova yükseklikleri için makina yüksekliği
1 070 mm kova yüksekliği için makina yüksekliği
1 200 mm kova yüksekliği için makina yüksekliği

Teknolojik veriler
Ham madde

60 mm'ye kadar doğal, suni ve sentetik lifler

Şerit numarası

Nm 0,125 – 0,31; Ne 0,074 – 0,184; ktex 8 – 3,2

İplik numara aralığı

Nm 3,34 – 69; Ne 2,0 – 40; tex 300 – 14,5

Çekim

25 – 300 kat

İplik bükümü

80 – 2 200 T/m

Çıkış hızı

200 m/dakikaya kadar

Çaprazlama açısı

30° - 40° kadar 1° adımlarla ayarlanabilir
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Makina Verileri
Tasarım

İki ayrı bobin transport kayışlı, birbirinden bağımsız makina taraflarına sahip
çift tarafı yarı otomatik open end iplik makinası

Eğirme kutuları arasındaki mesafe

230 mm

Eğirme ünitesi sayısı

Her seksiyonda 20, maksimum 30 seksiyon veya 600 eğirme ünitesi

Kova çapı

400 mm'ye kadar (16") / 450 mm'ye kadar (18") / 500 mm'ye kadar (20")

Kova yüksekliği

900 mm (36"), 1 070 mm (42") ve 1 200 mm (48")

Bobin boyutları

320 mm çapa veya 4,5 kg'a kadar silindirik bobinler
320 mm'ye kadar veya 4,2 kg 1°51 konik bobin
285 mm'ye kadar veya 3,5 kg 4°20 konik bobin

Parafinleme tertibatı*

Her eğirme pozisyonunda ayrı tahrik ile üretilen ipliğe online parafin uygulama

Ekleme

Ön iplik girişli ve ilme önlemeli AMIspin veya AMIspi-Pro*

İplik kalite izleme*

İplik ve bunun yanı sıra ekleme kalitesini izlemek için Rieter iplik temizleyicisi Q 10

SPIDERweb*

Tüm makinalardan merkezi eğirme verilerini toplama

rotor hızı

Frekans konverteri ile 25 000 – 120 000 dev/dak.

Açıcı silindiri hızı

6 000 – 10 000 dev/dak.

Çıkış hızı

Tüm makina uzunluğu için 200 m/dakikaya kadar (34° çaprazlama açısın kadar)

Frekans inverteri

Şerit beslemenin, çıkış hızının, sarım hızının, teknolojik hava için merkezi emişin, çepel, rotor ve açıcı silindirin sonsuz
değişken ayarı

Kol kaldırma

İplik kopuşu sonrası otomatik olarak

Kopma sensörü

İplik kopması durumunda beslemenin hemen kesilmesi için

AUTOvac

Eğirme vakumunun otomatik olarak ayarlanması

Üfleyici*

Makinanın temizlenmesi için

VARIOspin fantazi iplik uygulama*

Amsler Tex tarafından sağlanan donanımla fantazi iplik (şantuklu) üretimi için

Rotor tahriki

120 000 devir/dakikaya kadar, tegetsel kayış ile frekans inverter kontrolü

Rotorlar

Çeşitli tasarımlarda 33, 36, 38, 41, 44, 50, 54, 60, 66, 68 mm'lik rotor yivleri

Açıcı silindir tahriki

7 000 - 10 000 dev/dak. ayarlanabilir, frekans konverteri ile * 6 000 – 10 000 dev/dak.

Açıcı Silindirler

64 mm çap

Düzeler

Çeşitli tasarımlarda seramik ve çelik düzeler

Çekim borusu

3 tasarımda seramik tip, U-Segment, V-Segment ve TWIST FIX

Ek

3 değiştirilebilir adaptörlü 1 düze kapağı

* Opsiyonel
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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 . Yarı otomatik open end iplik makinası R 36

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 1 795`de İsviçre`de kurulmasından beri, Rieter,
yüksek kalite standartlarını geliştirmiştir. Tüm üretim
tesisleri ISO 9001 kalite güvence sistemi sertifikalıdır.

Rieter 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 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
• Müşterilere yakın olmak 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.
3101-v1 tr 1709

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

