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SB-D 26

Çift  kafalı cer makinası, bir önceki 
model ile karşılaştırıldığında elya-
fa bağlı olarak %33'e varan oran-
da daha fazla şerit üretir.



Yüksek Verimlilik
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En İyi Makina 
Randımanı
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SB-D 26

1000 mm'ye kadar olan kovalar 
için döner kova değiştirici yüksek 
makina randımanı garanti eder.
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Makinanın kompakt boyutları, 
sınırlı alanda gerçekleştirilen 
uygulamalar için idealdir.
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SB-D 26

Minimum Yer 
İhtiyacı
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SB-D 26AVANTAJLAR

Temiz, Tutarlı Şerit 
Yerleştirme Kalitesi
Bireysel tahrikler, şerit yerleştirme 
sensörü, CLEANcoil ve CLEANcoil-PES 
koylerleri, CLEANtube koyler kontrolü

Sonraki İşlem Kademeleri 
için Sabit İplik Kalitesi 
Frekans kontrollü tahrik, otomatik filtre 
temizleme, üst silindirlerdeki temizleme 
kenarlarının (dudaklarının) kaldırılması

Minimum Yer İhtiyacı 
1000 mm kova değiştirici ve sadece 
2,98 m genişlikle kompakt makina

Esnek Şerit 
Besleme 
2, 3 ve 4 sıralı cağlığa 
sahip varyantlar

ÜSTÜN
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Yüksek Verimlilik
Maks. 2 x 1200 m/dk 
üretim hızı, önceki modelle 
karşılaştırıldığında %33'e varan 
oranda daha fazla şerit üretir

En İyi Makina Randımanı
Benzersiz kova değiştirici – makina 
kullanıcısından bağımsız

Özel Elyaf ve 
Şerit Kılavuzlama 
Sayesinde Kalite
Gelişmiş elyaf kılavuzlu modern 
çekim sistemi teknolojisi, bakım 
gerektirmeyen yataklara sahip 
baskı silindirleri (üst silindirler)

Düşük Enerji Tüketimi
%25 daha az kayış ve tahrik elemanı, enerji 
tasarrufl u tahrik ECOrized

Etkin Operatör Kılavuzu
Dokunmatik ekran, uzak mesafeden 
görülebilen LED'ler

9



Rieter . Çift Kafalı Cer Makinası  SB-D 26 

Yüksek Verimlilik
Sabit kaliteyle yüksek çıkış hızı

Yüksek üretim hızları
SB-D 26, 1200 m/dk'ya kadar çıkış hızlarında şerit üretir. 
Elyafa bağlı olarak, ortalama hızı önceki modellere göre 
%33 daha yüksektir. Ve değişmeyen yüksek şerit kalitesi 
süreklidir.

Bu teknik çözümler yüksek çıkış hızına katkı sağlar:
• Gelişmiş şerit ve elyaf kılavuzlama
• Büyük üst silindirlere ve kalkan temizleme kenarlarına 

(dudaklarına) sahip çekim sistemi
• Hassas tülbent birleştirme
• CLEANcoil koyleri sayesinde hassas şerit yerleştirme

%33'E kadar daha yüksek çıkış hızı

Yüksek randıman
Cer makinası yüksek üretim randımanına sahiptir. Ba-
kım ve temizlik gereksinimleri azdır. Parti değişimleri, 
SLIVERprofessional uzman sistemi yardımıyla hızlı bir 
şekilde uygulanır. Büyük üst silindirler(baskı silindirleri) ve 
kalkan temizleme kenarları sık duruşların ve silindire şerit 
sarmasının önlenmesine yardımcı olur. Güvenli döner kova 
değiştirici kısa değişim sürelerini garanti eder.
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Rieter . Çift Kafalı Cer Makinası  SB-D 26  

Minimum Yer İhtiyacı
Her alan için makina yerleşimi

Ergonomik ve yerden tasarruf sağlayan tasarım 

En iyi yerleşim

Optimum alan kullanımı

Genişliği üç metreden az olan makinalarda, 
SB-D 26 kendi sınıfının en kompakt olanı-
dır. Makina hem iplikhane zemini üzerine 
hem de zemine gömülü olarak monte 
edilebilir. İkinci çeşitte, boş kova magazi-
nine aktarım yüksekliği daha düşüktür. Bu, 
operatöre daha fazla rahatlık sağlar. Dolu 
kovalar doğrudan iplikhane zeminine itilir. 
Böylece, makinanın uzunluğu da azalır.

İplikhanedeki mevcut yer durumuna uygun optimum yer-
leşim için 2, 3 ve 4 sıralı aktif olarak tahriklenen motorlu 
cağlık versiyonları mevcuttur. Şerit besleme için sehpa 
yüksekliği ayarlanabilir. Kovalara göre bu yükseklik göreceli 
olarak 1520 mm'ye kadar olabilir.

Çapı 1200 mm'ye kadar olan büyük kovalar için Rieter iki 
cağlık çeşidi sunar:
• Optimum erişilebilirlik için 2 sıralı cağlık
• Sınırlı alanlar için 3 sıralı cağlık. Bu şerit besleme uzunlu-

ğunu azaltır ve Rieter tarafından özel olarak sunulur.

Regülesiz RSB-D 26 çift kafalı cer makinası ile RSB-D 26'nın 
kombinasyonu, piyasadaki en kompakt cer makinası hattı-
dır. Özellikle sınırlı alanlarda, bu makina kombinasyonu bir 
iplikhane için ilk tercihtir.
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Yüksek Randıman
Büyük kova formatları ve otomatik kova değiştirici

Döner kova değiştirici her iki kafada da ko-
vaların aynı anda değiştirilmesini mümkün 
kılar. Bu, operatörün müdahale etmesine 
gerek kalmadan uzun çalışma süreleriyle 
sonuçlanır. Sürekli yüksek üretim hızları 
garanti edilir. Özellikle az sayıda personelin 
bulunduğu iplik işletmelerinde, kayıpların 
%10`dan fazlası randıman artışı sayesinde 
önlenebilir. Örneğin, taraklanmış pamukla, 
cer makinasının verimliliği standart çift 
kafalı cer makinalarıyla karşılaştırıldığında 
günde 7 tona kadar arttırılır. Otomatik kova 
değiştiricinin kullanımı, bir operatörün 
gözetimine 1,5 kat daha fazla cer makinası 
tahsis edilmesini mümkün kılar.

Çapı 1000 mm'ye kadar olan kovalar için otomatik kova değiştirici

Büyük kova formatı nedeniyle daha az taşıma ve şerit eklemeleri

SB-D 26, 1000 mm'ye kadar çapı olan büyük çıkış kovalarını da doldurur. Sonuç olarak, küçük kova formatlarıyla karşılaştırıl-
dığında her cer makinası için yıllık 400000 kovaya kadar taşıma ve şerit eklemesinden tasarruf edilebilmektedir. Bu operatö-
rün iş yükü önemli ölçüde azalır. Örneğin, büyük kova formatlarının kullanılması bobin makinasındaki kesme sayısını da azaltır.

Büyük kovalar sayesinde daha yüksek randıman
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1000 mm kova değiştiricinin fonksiyon sırası

600 mm kovalar için pratik boş kova besleme

İki kova doldurulurken boş kova magazininde iki boş kova 
bulunabilir (Şekil 1). Kovalar dolduktan sonra, makina 
durur ve 180 derecelik dönüşle boş kovalar dolu kovaların 
yerini alır (Şekil 2, 3 ve 4). Bundan sonra makina otomatik 

Çapı 600 mm'ye kadar olan kovalar kanıtlanmış silindirli konveyör kullanılarak beslenebilir. Silindirler birinci ve ikinci rezerve 
kova alanına yöneltilerek güvenli kova değişimi garantilenir.

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Şekil 4

olarak tekrar çalışmaya başlar. Diğer bir olanak, operatör 
kova değiştirici kollarını açmak için ayak pedalını kullanır, 
boş kovaları dolu kovalarla değiştirir. 
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Özel Elyaf ve Şerit Kılavuzlama Sayesinde Kalite
Modern çekim sistemi teknolojisi

Çekim sisteminin önündeki klasik şerit kılavuzları, hatalı 
ayarlama riskine neden olmaktadır. Bunun en sık karşılaşılan 
sonucu, şeritlerin merkezleri farklı olacak şekilde kılavuz-
lanması ve bunun iplikte sorun oluşturan kusurlara yol 
açmasıdır. Rieter'in patentli şerit kılavuzu şeritlerin merkezi 
kılavuzlanmalarını her zaman garanti eder ve tutarlı bir şerit 
kalitesini garanti eder.

Tülbent genişliği tekrarlanabilir bir şekilde kılavuz elemanla-
rının basitçe döndürülmesiyle ayarlanır. 3 üzeri 4 çekim siste-
minin geometrisi tambur mesafesinin daha dar ayarlanmasını 
sağlar. Bu, kısa elyaf uzunluklarının bile iyi işlenebileceği 
anlamına gelir. Ana çekim bölgesindeki diğer elyaf kılavuzları, 
kenardaki elyafın yana doğru kaymasını engeller. Bunun sonu-
cu iplikte daha az rahatsız edici hata meydana gelir.

Büyük üst silindirler vatka sarması olmaksızın kesintisiz 
işletimi ve bunun yanı sıra uzun kullanım ömrünü garan-
ti eder. Üst silindirlerin büyük olması, dönme hızını, bu 
nedenle de üst silindir manşonlarının sıcaklıklarını düşük 
tutar. Yüksek kaliteyle birleşmiş yüksek çıkış hızının temeli 
budur. Üst silindirler üzerindeki yük değişken bir şekilde 
ayarlanabilir. Üst silindir yatakları hayat boyu yağlamalıdır.

Eğer çekim sisteminde şerit sarması oluşursa, makinanın duruşu sırasında hızlı serbestletme, ezilmiş şerit vatkasının oluşması-
nı önler. Vatkalar kolayca ve hızlı bir şekilde çıkarılabilir. Bu, manşonların kalitesini ve dolayısıyla şeridin kalitesini garanti eder.

Şeridin tülbent hunisine yerleştirilmesi çok kolaydır. Çekim sisteminin motorları, basınçlı havayla hızlı ve güvenli bir şekilde 
otomatik olarak kılavuzlanan daha ince bir şerit ucu oluşturur. Çekim sistemi mesafelerinin mastarsız olarak merkezi ayarı hızlı 
parti değişimine olanak verir.

Optimum elyaf kılavuzlama

Yenilikçi üst silindir (baskı silindiri) 
teknolojisi

Kalite güvence altında

Sabit şerit kalitesi için merkezi şerit kılavuzu (patentli)

Geleceğe yönelik üst silindir teknolojisi
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Sonraki İşlem Kademeleri için Sabit İplik Kalitesi
Etkin emiş

Çekim sisteminde toz birikmesi önlenebilir. SB-D 26'nın temizle-
me kenarlarında (dudaklarında) biriken pislik, kenarların fasılalı 
olarak kaldırılması sayesinde doğrudan emiş sistemine iletilir. Bu 
nedenle şerit hunisi tıkanmaları önemli ölçüde azalmıştır. Bu iplik 
temizliğini artırır. Sık rastlanan hatalar ve Classimat hataları azalır. 
Ek olarak, iplik temizlik kesmelerinin sayısı da önemli ölçüde 
azalır.

SB-D 26'da çekim sisteminden önce ilave bir emiş noktası vardır. 
Bu, şeritlerin tozdan arındırılmasını iyileştirir ve işletme personeli 
için temizlemeyi kolaylaştırır. Temiz şeritlerin iplik makinalarının 
çalışmasına, özellikle de open end veya hava jetli iplik makinala-
rında eğirme sırasında olumlu bir etkisi vardır.

Sadece Rieter regüleli cer makinasında operatör, emiş yoğunluğu 
ayarını hızlı ve uygun bir şekilde dokunmatik ekrandan yapar. Ayarı 
tekrarlamak kolaydır. Bu, sadece malzemenin değişimini kolay-
laştırmaz aynı zamanda, aynı partinin üretiminde farklı cerlerden 
şeritler beslenirken kalite sapmalarını da ortadan kaldırır.

Filtre eleği sıyırıcı kullanılarak temiz tutulur. Emiş 
kutusundaki diferansiyel basınç ölçümü otomatik te-
mizleme periyodunu kontrol eder. Bu nedenle vakum 
mutlak olarak sabit kalır. Şerit ve iplik kalitesi sürekli 
olarak yüksektir. Bu, sonraki işlem kademelerinde 
ipliğin iyi çalışma davranışını garanti eder.

Yüksek şerit kalitesi

Temizlik şerit beslemede başlar

Parametrelerin kolayca değiştirilmesi Otomatik filtre temizleme

Çekim sistemindeki temizlik işleri ve şerit sarması makinanın istem dışı dur-
masına sebep olur. Patentli ve en iyi şekilde yerleştirilmiş temizleme kenarları 
çekim sisteminin üst silindirlerinde birikim oluşumunu azaltır. Bu temizlemeyi 
kolaylaştırır.

Ballık içeren pamuk gibi, zorlu hammaddeler bile, temizleme kenarları sayesinde 
kolaylıkla işlenebilir. Bu, makinanın verimliliğini arttırır.

Temizlemesi daha kolay
Toz birikimini önlemek için temizleme kenarlarını fasılalı kaldırma

En iyi şekilde yerleştirilmiş temizleme kenarları

İlave bir emiş noktası sayesinde daha kolay temizlik
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Temiz, Sabit Şerit Yerleştirme Kalitesi 
ve Sorunsuz Sonraki İşlemler
Şeridin kovaya yerleştirilmesindeki yenilikler

CLEANcoil tüm elyaf malzemeleri için standart bir koylerdir 
ve bu nedenle maksimum esneklik sağlar. Spiral koyler 
borusu, en yüksek çıkış hızlarında bile, çekim hatasız şerit 
yerleştirmeyi garanti eder. Koylerin bal peteği yapısındaki 
alt kısmı güvenilir bir şekilde parçacıkların birikimini önler.

Birikimlerin önlenmesi

Telef birikimi olmadan şerit yerleştirme
Pamuk veya sentetik elyafla pamuk karışımı işlenirken kovanın dolumu sırasında koyler borusunda ("Mouse" olarak da bilinir) 
çepel parçacıkları ve kısa elyaf birikmektedir. Kova dolum miktarına ulaşıldığında cer makinası durur. "Mouse" en üst şerit 
katmanına ulaşır.

Koyler tahriki için isteğe bağlı bir kontrol olan CLEANtube şerit borusunda çepel ve kısa elyafın birikmesini engeller. 
CLEANtube, "mouse"un elle çıkarılmasına göre makina başına yılda 300 saat işçilik ve bunun yanı sıra %0,6 telef tasarrufu 
sağlar. CLEANtube, her yıl için ve her cer makinası kafası için şeritte 200000 hatayı da önler. Bu nedenle, hem sonraki işlem 
kademelerinin randımanı ve hem de iplik kalitesi yüksek kalır.  

Dönüş yönünün parametreleri ve şerit yerleştirme sırasında kova hızı işletim biriminde kolayca değiştirilebilir. Bu, sonraki 
işlemler için kovaya şerit yerleştirmeyi en iyi şekilde ayarlamak için başka bir fırsat sağlar.

En iyi şerit yerleştirme

Patentli yeni CLEANcoil-PES koylerinde yeni tip bir kap-
lama vardır. İşlenmesi zor polyester elyafla çalışıldığında 
bile sonraki temizlik döngüsüne kadar geçen üretim süresi 
iki katının da üzerine çıkarılabilir. Böylece, şeridin yüksek 
kalitesi garanti edilir.

Her çeşit elyaf için CLEANcoil koyler %100 polyester için CLEANcoil koyleri
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Hatasız ilk şerit katmanları
Fotosel, kontrollü şerit yerleştirmeyi sağlar. İlk şe-
rit katmanı koylere geldiğinde bunu algılar. Ancak 
bundan sonra düşük üretim hızından tam üretim 
hızına geçer. Bu, çok düşük tablalı kovalarda bile 
tutarlı şerit ve iplik kalitesini garanti eder.

İlk metrelerden itibaren hassas şerit yerleştirme, 
şeritlerin sonraki işlemler için kovadan alınmaları 
sırasında karışmayı ve kopuşu önler. Bu nedenle, 
kovalar tamamen boşalıncaya kadar kesintisiz ola-
rak çalışmaktadır. Söz konusu bu özellik, makina 
randımanını en yüksek seviyede tutar, teknisyen 
müdahalesini azaltır ve şerit telefinin meydana 
gelmesini önler.

Bir yıl içinde doldurulan kova sayısının %1'inin et-
kilendiği düşünülürse, bu, her bir cer makinası için 
2000 kova demektir (çapı 1000 mm olan kovalar). 
Şerit sensörü sayesinde, zor koşullara rağmen, 
tüm kovalarda hatasız ilk şerit katmanları garan-
tilenmektedir. Bu da kalitede sapma olmaksızın 
mükemmel kaliteye doğru önemli bir adımdır. Bu 
Rieter yeniliği halen patent aşamasındadır. Kontrollü tarak şeridi yerleştirme için fotosel

Suni ve sentetik elyafta olduğu gibi, yüksek elyaf sürtünmesi 
olan malzemeyle çalışılırken, sorunsuz kova değişimi için 
etkin şerit koparması gerekir. Çekim sistemi ve çıkış silindiri 
arasında oluşturulan ince yer koylerin altına taşınır ve kova 
değişimi sırasında kopar. Makinaya standart olarak etkin şerit 
kesici takılmıştır.

Güvenli şerit kesme
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Etkin Operatör Kılavuzu
Basit ve sezgisel

Sezgisel işletim için dokunmatik ekran 

Hızlı parti değişimleri için 
modern arabirimler

LED'ler kullanıcıya yol gösterir

Anlamlı veriler

SB-D 26 en yeni kontrol jenerasyonunun yanı sıra yüksek 
çözünürlüklü renkli dokunmatik ekrana da sahiptir. Kullanı-
cı program aracılığı ile sezgisel olarak yönlendirilir.

Veriler bir USB arabirimi üzerinden diğer makinalara hızlı ve kolay bir şekil-
de aktarılabilir. Makina ayarlarını aktarırken hatalar bu şekilde önlenebilir. 

İplikhane izleme sistemi SPIDERweb'e bağlantı yapılabilir. Bu, veri değer-
lendirmesini kolaylaştırır.

Mesafeyi kısa tutması gerektiğinde kullanıcı için net duyurular çok önemlidir. 
Bu nedenle, uzaktan görünebilen LED'ler cer makinasının durumunu belirtir. 
Bu, kullanıcının işini kolaylaştırır.

Dokunmatik ekran sadece üretim verilerini ve şeridin kalitesini görüntülemez. Yardımcı olacak ek bilgiler de görüntüler: 
makina ayarlarının eksiksiz belgeleri için bir günlük ya da nedeni ve süreyi de dahil eden iş dışı saatlerde makina verileri gibi. 
Bunlar bir kaç personelin çalıştığı gece vardiyalarında problem analizleri için yararlı bilgilerdir.

Dokunmatik ekranda kolay üretilebilir ayarlar 

Uzaktan görünebilen LED'ler sayesinde kullanıcı için kısa 
mesafeler
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Hızlı Parti Değişimi
Dokunmatik ekranla bilgi birikimine kolay erişim

Yardımcı bilgiler SLIVERprofessional sayesinde makinanın 
daha fazla üretimde kalması

İşletim talimatlarına hızlı erişim

Sık kontrol edilen ana tahrik

Sık personel değişimi veya uzman eksikliği, iplik 
işletmeleri için bir zorluktur. Rieter, doğrudan do-
kunmatik ekran üzerinden müşterilerine mükem-
mel destek sağlar.

SLIVERprofessional uzman sistemi doğrudan dokunmatik ekrana 
entegredir. Söz konusu sistem, kullanıcıya teknolojik destek sağlar. 
SLIVERprofessional, hammadde verileri girildikten sonra tüm 
makina için önerilen ayarları sağlar. Bunlar makinaya veri kaydı 
olarak aktarılabilir. Veri kaydı makinanın dahili veri tabanında 
depolanır ve her istendiğinde etkinleştirilebilir. 

Ek olarak, periyodik ve çekim dalgaları gibi spektogram hatalarını 
SLIVERprofessional analiz eder. Kullanıcı hatayı hemen düzeltebi-
lir. Bu şekilde, makina her zaman daha fazla üretimde olur.

Basılı işletim talimatları çoğunlukla hemen el altında olmayabi-
lir. İşletme kılavuzuna ait önemli bölümlerin tümü bu nedenle 
SB-D 26 dokunmatik ekranında erişime hazırdır. Bu, parti değişimi 
için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır.

Aşağıdaki ayarlar dokunmatik ekrandan kolay ve hızlı bir şekilde 
değiştirilebilir:
• Koyler hızı
• Kova tablası hızı
• Emiş yoğunluğu
• Çıkış hızı

SB-D 26'da, işletim personeli işletim biriminde çıkış hızını kolay 
ve uygun bir şekilde ayarlayabilir. Kendinden anlatımlı resimler 
makinanın çalışmasını basitleştirir. Tahrik kasnaklarının değiştiril-
mesine gerek kalmamıştır. Bu, zaman ve depolama maliyetlerinde 
tasarruf sağlar.  Cer makinası verimliliği sonraki işlem kademesine 
tam olarak ayarlanabilir. Konvertörün iyi tasarlanmış soğutma 
kavramı, yüksek oda sıcaklıklarında bile tahrikin güvenilirliğini 
garanti eder. 
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Uzun kullanım ömrü

Ergonomik çalışma

Makinanın içindeki aşırı basınç ısıyı dışarıya çıkması için zorlar. Bu, elektroniklerin ve mekanik komponentlerin daha uzun kul-
lanımına yol açar. Tüm gerekli elyaf kılavuzlama parçaları dirençli bir Rieter kaplamasına sahiptir. Bu da uzun kullanım ömrünü 
garanti eder.

SB-D 26'nın sağındaki ve solundaki 
geniş çalışma platformları makinanın 
bakımı ve çalışmasını uygun ve güvenli 
bir hale getirmektedir. Geniş açılan 
kapaklar, makina komponentlerinin 
tümüne hızlı, ergonomik erişim sağlar.

Makinanın Uzun Süre Üretimde Olması 
Maliyetleri Düşürür
Son derece gelişmiş hizmet ve bakım konsepti

Geniş açılan kapaklar sayesinde uygun bakım
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Az bakım gerektiren germe 
düzeneği

Enerji izlemeyle koruyucu bakım

Uygun yağlama

Kayışlar için hızlı germe düzeneği, bakımı kimin 
yaptığının önemi olmaksızın doğru kayış gerilimini 
garanti eder. Bu, kayışların ve yatakların uzun 
kullanım ömrünü garanti eder.

Standart ekipmanda, makinanın dokunmatik ekranındaki enerji tüketimi ekranı bulunur. Etkin güç [kW] ve etkin enerji [kWh] 
hem grafiksel ve hem de vardiya analiziyle görüntülenir. Bu veri ekranı, koruyucu bakım da sağlayan yararlı bir araçtır.

Makinaya standart olarak merkezi yağlama 
şeridi takılmıştır. Kolay erişilebilir yağlama 
şeridi hiç bir yağlama noktasının unutul-
mamasını garanti eder. 

Kolay erişilebilir yağlama şeridi

Uzun kullanım ömrü için yüksek kaliteli parçalar
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SB-D 26 cer makinasına, eski modellerle karşılaştırıl-
dığında %25 daha az kayış ve tahrik elemanı gerekir. 
Koylerlerin bireysel tahriklenmesi kayışla tahriklemenin 
yerini almış olup kullanım ömrünü artırmıştır. Kova tab-
lalarının yeni ayrı tahriki, şeridin kovaya yerleştirilmesi 
sırasında uyumu ve kaliteyi birleştirir. Düşük sürtünme 
düşük enerji tüketiminin temelini oluşturur. Frekans 
kontrollü tahrik nedeniyle ek enerji maliyetlerinden 
tasarruf yapılabilir.

Cer makinasında standart olarak entegre enerji izleyici 
ile donatılmıştır. Bu da koruyucu bakım çalışmalarını 
destekler ve makina arıza riskini azaltır. Yeni tahrik 
sistemi çözümüyle makina başına yılda 1500 euro'ya 
kadar tasarruf edilebilmektedir. Bu da makinanın 
kullanım ömrü boyunca yatırımın son derece cazip bir 
şekilde geri dönüşünü sağlar.

Enerji tasarruflu tahrik kavramı

Enerji maliyetlerinin düşürülmesi

Düşük Enerji Tüketimi
Yeni tahrik kavramı 

Koyler için bireysel tahrik 
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Ürün Yelpazesi
Bireysel ihtiyaçlarınız için doğru cer makinası

Rieter, şerit kalitesi, üretkenlik, operatör rahatlığı ve alan 
gereksinimleri ile ilgili her gereksinim için doğru çekme çerçe-
vesini sunmaktadır. Bu, Rieter müşterilerine rekabet avantajı 
sağlar.

Rieter'ın tüm regüleli cer makinaları yüksek dinamik RSB 
regüle tekniğini kullanır. Sonuç olarak cer makinaları yüksek 
kalitede şerit üretir. Bu şeritlerden eğrilen iplikler, sonraki 
üretim aşamalarında mükemmel çalışma özelliklerine sahip-
tir.

Enerji maliyetlerinin düşürülmesi

SB-D 50

RSB-D 50(c)

SB-D 26

RSB-D 26(c)

TEK KAFALI CER MAKINALARI

Regülesiz Cer Makinası

Regüleli Cer makinası Regüleli Cer makinası

Regülesiz Cer Makinası

ÇIFT KAFALI CER MAKINALARI
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Makina Verileri
Çift  kafalı cer makinası SB-D 26

Çıkış Ünitesi

C2 
[mm]

CH 
[mm]

Kova 
değiştirici

Yerleşim Boş kovalar 
[sayı]

500, 600 900 – 1520 ile Zemin üzeri veya 
zemine gömülü

Kafa başına 2 tane

1000 900 – 1520 ile Zemin üzeri veya 
zemine gömülü

Kafa başına 1 tane

Motorlu cağlık (tahrikli)

C1 
[mm]

Besleme var-
yantları
[sıra]

L6
[mm]

L8
[mm]

600 2 4700 6000

600 4 2800 3500

1000 2 6900 9000

1000 3 4750 6850

1200 2 8000 10500

1200 3 5460 7980 * Sadece zemin üzerine kurulduğunda
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Standart ekipman

• Enerji tasarruflu tahrik kavramı ECOrized (patentli)
• Maks. Çıkış hızı 1200 m/dk
• Koyler, kova tablası, emiş ve çıkış hızı için sık kontrol edilen frekans kontrollü 

tahrikler
• Rieter'in yay baskılı 3 üzeri 4 çekim sistemi
• Üst ve alt silindirler üzerindeki temizleme kenarlarıyla çekim sistemi emişi
• Her iki taraf için de eşzamanlı, mastarsız olarak çekim sisteminin merkezi 

ayarı
• Duraklama veya tülbent sarması durumunda üst silindir baskı yükünün hızla 

serbestletilmesi
• Pnömatik destekli şerit yerleştirme
• Bal peteği yapısında CLEANcoil koyleri (standart)
• Otomatik kova değiştirici
• Ek mekanizma gerekmeden güvenli şerit kesimi
• Otomatik filtre temizleme
• Merkezi yağlama şeridi
• Ömür boyu yağlamalı üst silindir yatakları
• Sezgisel işletim için dokunmatik ekran 
• Kayışlar için hızlı germe düzeneği
• Makina ekranına entegre işletim talimatları
• Kullanıcıya yol gösterme için, uzak mesafeden görülebilen LED'ler
• USB arabirimi
• İşletim talimatları (dijital)
• İplikhane izleme sistemi SPIDERweb için bağlantı noktası

Varyantlar

• Girişte kova formatı:  çap 1200 mm'ye kadar, yükseklik 1520 mm'ye kadar
• Çıkışta kova formatı:  çap 500, 600, 1000 mm, yükseklik 1520 mm'ye kadar
• Motorlu cağlık: 2, 3 ve 4 sıralı cağlık
• Entegre emiş (egzoz havası çıkışı salona veya kanala)
• Merkezi emme sistemi
• Makina zemin üstüne veya zemine gömülü monte edilebilir

Seçenekler

• CLEANcoil-PES koyleri (%100 PES)
• CLEANtube koyler kontrolü – çepel ve kısa elyaf birikimsiz tarak şeridi 

yerleştirme
• İşletim birimine entegre SLIVERprofessional uzman sistemi
• Şerit yerleştirme sensörü
• Tekerlekli kovalar için kova freni (çap 500, 600 mm)

Teknik veriler

Çıkış 2

Çıkış hızı [m/dk] 1200'e kadar

Kurulu güç

Ana motor [kW] 8,50

Emiş motoru [kW] 1,50

Makina kontrol [kW] 0,13

Koyler motoru [kW] 2,50

Kova tablası motoru [kW] 0,40

Kova değiştirici [kW] 0,44

Basınçlı hava/tüketim [m3/s] dk. 6 bar 0,10

Teknolojik veriler

Makina SB-D 26

Malzeme 60 mm uzunluğa kadar pamuk, 
suni ve sentetik elyaf ve karışımlar

Dublaj [kat] 8 kata kadar

Giriş (Besleme) [ktex] 20 – 50

Çekim [kat] 4,5 – 11,6

Çıkıştaki (üretilen) şerit numarası [ktex] 2,5 – 7,0
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Rieter, kısa elyaftan iplik üretimi yapan işletmelerin önde gelen 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 elyaftan ipliğe ve 
bitmiş ürüne kadar kapsamlı bilgi birikimi, yenilikçi makinaların ve sabit iplik kalitesinin temelini oluşturmaktadır.

Rieter sayesinde arkanıza yaslanın ve rahatlayın.

Rieter'in yetkinliğine güvenin ve ortaklığın keyfini çıkarın!

The Comfort of Competence
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Destekleyici İş Ortaklığı
Çok sayıda satış ve servis merkezi, müşterileri dünya çapın-
da desteklemektedir. Müşteriler, yıllardır eğirme işleminin 
tamamı boyunca tek bir sorumlu tedarikçi ile çalışmanın 
avantajlarından yararlanmaktadır.

Rieter'in Hizmetleri
• Yönetim ve kullanıcı personel için 

eğitim
• Com4® iplik pazarlama  

(iplik lisansları)
• Referans müşterilere  

pazarlama desteği
• Tekstil endüstrisindeki en iyi 

öğrencilere Rieter Ödülü
• Üniversitelere destek
• Müşterilere yakın yerlerde 

sempozyumlar ve tanıtım gezileri

İkna Edici Teknoloji
Rieter tekstil son ürününe kadar dört eğirme sürecini içeren 
kapsamlı tekstil teknoloji uzmanlığına sahiptir. Rieter, 
en gelişmiş makinaların ve işletmelerin yanı sıra tekstil 
teknolojisi alanında da çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. 
Müşteriler, Rieter iplik eğirme merkezleri ve laboratuvar-
larında inceleme ve test yapma imkanlarından yararlan-
makta, böylece ipliklerinin yüksek üretim kapasitesinde ve 
mükemmel kalitede üretilmesini sağlamaktadır.

Rieter'in Hizmetleri
• Dört eğirme sistemini  

esas alan eğirme denemeleri
• Kalite ve üretkenliği optimize 

etmek için iplik işletmesi analizi
• Tekstil laboratuvarı hizmetleri
• Profesyonel tekstil teknolojisi 

yayınları

Değerli Sistemler
Rieter, dört iplik eğirme teknolojisi sunan ve müşterilerine 
yetkin, bağımsız ve bireysel çözümler öneren tek tekstil 
makinası üreticisidir. Olağanüstü fiyat/performans oranı, 
düşük modifikasyon maliyetleri ve retrofitler sayesinde 
rekabetçiliğini koruyan ürünlerin uzun ömürlülüğü, Rieter 
makinalarına yatırım yapmayı son derece cazip kılmaktadır. 
Rieter, 1795'te İsviçre'de kurulduğundan beri yüksek kalite 
standartları geliştirmiştir. Tüm üretim tesisleri ISO 9001 
sertifikalıdır.

Rieter'in Hizmetleri 
• Yatırım planlama
• İşletme planlama
• Proje planlama ve gerçekleştirme
• Montaj ve bakım
• Koruyucu bakım
• Aşınan ve eskiyen, teknoloji ve ye-

dek parçaların geniş bir yelpazesi
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