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Yüksek esneklikle üretilen tam 
olarak kompaktlanmış iplikler 



K 47

%25'e varan 
oranda enerji 
tasarrufu
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Eşsiz bir kompaktlama sistemi ve 
enerji tasarrufl u makina konsep-
tinin kombinasyonu, toplamda 
%25'e varan oranda enerji tasar-
rufuna olanak verir.
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K 47

Bireysel iğ izleme sistemi (ISM), her 
bir eğirme pozisyonun çalışma davra-
nışını kontrol eder. Bu, operatör yön-
lendirmesini optimize eder ve makina 
verimliliğini artırır.

4



Yüksek makina 
verimliliği
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K 47

Maksimum
üretim süresi
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Yeni elektronik çekim sistemi 
tahriki, iplik parametrelerinin 
işletim birimi üzerinden hızlı bir 
şekilde ayarlanabilmesini sağlar.
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Toplam %25'e varan 
enerji tasarrufu
Enerji verimliliği yüksek makina 
konsepti ile benzersiz kompaktlama 
sistemi

Yüksek makina verimliliği
Her bir eğirme pozisyonunda LED'lerle 
entegre bireysel iğ izleme (ISM basic)

Çok çeşitli ham 
maddelerin ve iplik 
kalitesinin izlenmesi
Delikli tambur üzerinde yeni, aşınmaya 
dayanıklı kaplama
hava kılavuz elemanı Detect sayesinde 
hassas elyaf kılavuzlama

Ekonomik takım 
değiştirme
SERVOgrip ve otomatik tutucu ile 
alta sarma olmaksızın güvenilir takım 
değiştirme En düşük bakım 

maliyetleri ile en 
yüksek verimlilik
Benzersiz eğirme geometrisi ve 
optimize edilmiş makina elemanları

* Opsiyonel
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K 47

Maksimum 
üretim süresi
Elektronik çekim sistemi 
FLEXIdraft 

Özel iplikler için
tam esneklik
Özlü iplikler, şantuklu ve twin 
iplikler için donanım* Minimum iş yükü

ROBOload masura yükleyici 
ve arabadan doğrudan masura 
aktarımlı WILDload sistemi*

AVANTAJLAR
ÜSTÜN

9



Rieter . Kompakt i̇plik makinası K 47

Tek kanallı sistem ve hava kılavuz 
elemanı sayesinde düşük enerji 
tüketimi

LENA iğ* ile %4'e varan oranda 
enerji tasarrufu yapın

Rieter kompaktlama sistemi, piyasadaki diğer kompakt iplik 
makinalarına göre en düşük enerji tüketimi değerlerine 
sahiptir. Ortak merkezi emme kanalı, vakum oluşturmak için 
gereken enerji tüketimini azaltır. Büyük emme kanalı kesiti, 
hava direncini azaltır. Bu da enerji tüketimini büyük ölçüde 
azaltır.

Hava kılavuz elemanı Detect, kompaktlama bölgesini kapsar. 
Böylece hava akımı belirli bir hedefe yönlendirilir ve kom-
paktlama için gereken hava debisi büyük oranda azaltılır. 
Detect enerji tüketimini de azaltır.

LENA iğ özellikle yüksek iğ devirleri ve düşük enerji 
tüketimi için geliştirilmiştir. 17,5 mm'lik bir iğ dibi 
çapı ve diğer optimizasyonlar enerji verimliliği üze-
rinde önemli bir etki yapar.

%25'e varan oranda enerji tasarrufu

LENA iğ

* Opsiyonel
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Rieter . Kompakt i̇plik makinası K 47

Verimli ana motor, %4'e varan 
oranda enerji tasarrufu sağlar*

Ekonomik kops taşıma sistemi 
SERVOdisc

Son derece verimli olan 110 kW ana tahrik motoru 1824 
adede kadar iği olan ve yüksek devirli makinalarda enerji 
tasarrufu yapmak için geliştirilmiştir. Daha az sayıda iği olan, 
düşük devirli makinalarda da kârlı bir şekilde kullanılabilir.

Üniform vakum
Ara tahrikli makinalar, makinanın hem baş hem de uç 
kısmında bir emiş ünitesi içerir. Hava akımının hızı 
düşer, K 47 boyunca vakum seviyesi daha üniform bir 
şekilde dağıtılır ve enerji verimliliği artar.

SERVOdisc sistemi açık bir sistemdir; bu nedenle daha az bakım 
gerektirir. Sistem karşılıklı iki çapraz 70 Watt motordan güç 
alır. Bunun için pnömatik sistemlere göre %10 oranında enerji 
gerekir.

* Opsiyonel

Çift taraflı emiş ile enerji tasarrufu potansiyeli

%45'e varan oranda enerji tasarrufu 

İğ sayısı
Tek taraflı emiş ile enerji tüketimi

Çift taraflı emiş ECOrized ile enerji tasarrufu
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Rieter . Kompakt i̇plik makinası K 47

Enerji tasarrufu sağlayan 4 iğ kayış tahrik sistemi

Rieter 4 iğ kayış tahrik sistemi enerji tasarrufu sağlar ve kullanımı kolaydır. Kayışın iğ üzerinde 90 derece teması, minimum sıkış-
tırma basıncında bile tüm iğlerin sorunsuz çalışmasını sağlar. Düşük temas basıncı, düşük güç tüketimini garanti eder.

Kayışın iğ üzerinde 90° teması ile gücün, enerji tüketimini azaltacak şekilde en uygun şekilde aktarılması
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Rieter . Kompakt i̇plik makinası K 47

Yüksek makina verimliliği

ISM basic ile iplik kopuşunu 
güvenilir şekilde görüntüleme 
olanağı
Bireysel iğ izleme sistemi Sistem ISM basic, standart 
olarak K 47'ye entegre edilmiştir. Tüm eğirme 
pozisyonları ve seksiyonlarındaki LED'ler sayesinde, 
operatör iplik kopuşunun nerede gerçekleştiğini 
kolayca tespit edebilir. Operatör doğrudan iplik 
kopuşu olan iğlere yönlendirilir. Bu yönlendirme 
operatörün ve makinanın randımanını artırır.

Bireysel iğ izleme, zamandan tasarruf sağlar ve daha verimlidir
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Rieter . Kompakt i̇plik makinası K 47

SPIDERweb ile yararlı veri analizi*

ISM premium ile  
daha da verimli*

SPIDERweb işletme izleme sistemi tüm verileri analiz 
eder, zayıf noktaları gösterir ve personelin verimli dağı-
lımını kolaylaştırır. Bu da işletmenin verimliliğini ve iplik 
kalitesini artırır.

Opsiyonel ISM premium sisteminde, tüm eğirme pozis-
yonlarındaki LED'lerin yanı sıra her seksiyonda bir LED ve 
makinanın başında ve ucunda ilave sinyal lambaları bu-
lunur. Bu lambalar, iplik kopuşu için ayrı olarak belirlen-
miş limit aşıldığında hemen yanar. Operatör makinanın 
ilgili tarafına ve ardından iplik kopuşunun gerçekleştiği 
etkilenen iğ seksiyonuna yönlendirilir. Üç kademeli ekran 
konsepti sayesinde operatörler ipliğin koptuğu yerlere 
daha da verimli bir şekilde yönlendirilir.

Bir başka fonksiyonu ise her bir iğin devrini sürekli izle-
mesidir. İğlerden biri belirlenmiş parametrelerin dışına 
çıkarsa LED yanıp sönerek bu durumu bildirir. Böylece 
operatör hızlı ve kolay bir şekilde hangi iğin doğru 
çalışmadığını tespit edebilir. Ardından operatör hemen 
müdahale edebilir, böylece ham madde kaybı ve kalitede 
azalma yaşanmaz.

Opsiyonel olarak, bobin makinasının donanımına eğirme 
pozisyonunu belirleme fonksiyonu eklenebilir*. Hatalı 
kops olduğunda bobin makinası ISM'ye bir sinyal gön-
derir ve ilgili eğirme pozisyonundaki ikinci LED yanar. 
Operatör doğrudan hatalı çalışan eğirme pozisyonuna 
yönlendirilir ve buraya hemen müdahale edebilir.

Fitil durdurucu için ISM premium gereklidir*. İplik kopuşu 
durumunda, ISM fitil durdurucuya bir sinyal gönderir ve 
fitil beslemesi durdurulur. Bu da ham madde tasarrufu 
sağlar.

* Opsiyonel

Bireysel iğ izleme olmadığı zaman operatör için uzun mesafeler söz konusudur

Bireysel iğ izlemeyle en uygun yolla zamandan tasarruf sağlanır ve randıman artar
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Rieter . Kompakt i̇plik makinası K 47

Maksimum üretim süresi

İplik parametrelerini elektronik olarak ayarlama 
Kompakt iplik makinası K 47 için yeni elektronik çekim 
sistemi tahriki FLEXIdraft, frekans kontrollü motorlar kullanır. 
Bu elektronik çekim sistemi tahriki, makinayı kullanan 
personel için daha az iş anlamına gelir. İplik numarası ve 
büküm yönü gibi parametreler, makina ekranından kolayca 
ayarlanabilir. Dişli çarkları değiştirmeye veya başka meka-
nik ayarlar yapmaya gerek yoktur. Operatör aynı zamanda 

FLEXIdraft çekim sistemi frekans kontrollü motorlarla tahrik edilir

Z iplik büküm yönünü veya S iplik büküm yönünü işletim 
biriminden değiştirebilir. İğ tahriki için kayış gergisi mekanik 
ayarları artık tarihe karışmıştır. Balon kırıcı bilezik, iplik bü-
küm yönü değiştirildiğinde, değiştirilmesine gerek olmayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Bu da makinayı kullanan personelin 
yapması gereken iş miktarını azaltır. Materyal değiştirirken 
makinanın duruş süresi en aza indirilir.
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Rieter . Kompakt i̇plik makinası K 47

Ekonomik çalıştırma* 
FLEXIstart fonksiyonu, çekim sisteminin kademeli olarak çalıştırılıp durdurul-
masını sağlar. Bu da makinanın daha verimli bir şekilde çalıştırılmasını sağlar. 
Makina uzunluğuna bağlı olarak, makinanın yalnızca dörtte biri veya yarısı 
çalıştırılır. Bu da gereksiz malzeme israfını ortadan kaldırır.

* Opsiyonel

Elektrik kesintisi durumunda iplik kopuşu olmaz
Bir elektrik kesintisi olduğunda iğlerin dönüş enerjisi makina kontrollerini 
elektrikle beslemek için kullanılır. Bu sırada ana motor, jeneratör moduna 
geçer. İki saniyeden kısa süren elektrik kesintilerinde, makina otomatik olarak 
önceki çalışma hızına çıkar. Uzun süreli duruşlarda makina kontrollü bir şekil-
de durur ve iplik kopuşu engellenir.

Elektrik kesintisi sırasında kontroller – üretim kaybının azaltılması

İğ
 d

ev
ri 

[d
ev
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k]

Güç

İğ motoru: jeneratör fonksiyonu

Elektrik kesintisi

2 saniyeden uzun elektrik kesintisi: 
kontrollü makina durdurma

2 saniyeden kısa elektrik kesintisi:
tam devir hızına geçiş

İğ motoru: motor fonksiyonu
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Rieter . Kompakt i̇plik makinası K 47

Çok çeşitli ham maddelerin ve 
iplik kalitesinin izlenmesi

Çok çeşitli uygulamaların temelini 
oluşturur

Kontrollü kompaktlama 

Delikli tambur minimum bakım gerektirir ve bu nedenle uzun 
süre boyunca sürekli iplik kalitesi için temel oluşturur. Delikli 
tamburun aşınmaya dayanıklı yüzeyi, uzun çalışma periyotla-
rı boyunca iyi ve daha da önemlisi sürekli bir iplik kalitesini 
garanti eder. Delikli tamburun geliştirilmiş yüzey kaplaması, 
K 47'nin çeşitli ham madde karışımlarını da işleyebildiği 
anlamına gelir. Bu nedenle makina daha geniş bir uygulama 
aralığında kullanılabilir.

Kompaktlama ünitesi, kompakt iplik makinasının en önemli 
bölümüdür. Kompaktlama ünitesi; delikli tambur, Bright 
emiş soketi ve Detect hava kılavuz elemanından oluşur. Hava 
kılavuz elemanı ve emiş soketinin optimize edilmiş şekli, içeri 
çekilen havanın belirli bir hedefe yönlendirilmesini sağlar.
Eğrilecek olan elyaf, düzenli ve sürekli bir şekilde yanlardan 
çekilen hava aracılığıyla iplik gövdesine katılır. Kompaktlama 
ünitesindeki havayı hedefe yönlendirme özelliği, toz ve elyaf 
parçacıklarının makina içinde birikmesini engeller. Böylece 
makina her zaman en yüksek mukavemet ve düşük tüylülük 
seviyesi ile tam olarak kompaktlanmış iplikler üretebilir.

Basit kalite izleme 
Yeni hava kılavuz elemanı Detect, bireysel eğirme pozisyon-
larındaki hava akımını izler. Vakum bir limit değerine ulaşırsa 
hava kılavuz elemanı üzerindeki kırmızı işaret, kompaktlama 
ünitesinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtir. Bu özellik, ip-
liğin kompaktlanmadan üretilmesini engeller. Bireysel eğirme 
pozisyonlarının ayrı olarak izlenmesi, iplik kalitesinin sabit ve 
yüksek olmasını garanti eder.

Detect hava kılavuz elemanı üzerinden havayı hedefe yönlendirme

Hava kılavuz elemanı üzerindeki kırmızı işaret kompaktlama ünitesinin kontrol 
edilmesi gerektiğini belirtir.
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Rieter . Kompakt i̇plik makinası K 47

Ara tahrik birimi kaliteyi garanti eder Çekim sisteminde ideal elyaf 
kılavuzlama 

Q-Package – pamuk için kalite paketi*

Ara tahrik birimine sahip makinalarda, orta alt silindir de makinanın 
ortasından tahrik edilir. Bu da alt silindir üzerindeki burulma kuvvetleri-
ni azaltır. Alt silindirin düzenli bir şekilde çalışması, sabit iplik kalitesini 
garanti eder.

Ri-Q-Draft çekim sistemi, çoğu uygulama için 
ideal elyaf kılavuzlama özelliği sağlar ve son 
derece stabil bir çalışma şekline sahiptir. 
Ri-Q-Bridge saptırma köprüsü, eğirme işle-
mindeki en önemli komponentlerden biridir. 
Kızağın uygun konumu ve şekli, çıkış silin-
dirinin kıstırma noktasına olan mesafesini 
kısaltır. Alt apronlar da dahil olmak üzere be-
lirtilen tüm teknolojik komponentler birbiriyle 
mükemmel çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 
Böylece elyaf, ana çekim bölgesinde ideal bir 
şekilde kılavuzlanır.

Pamuk için kalite paketi Q-Package bir burun çubuğu, "aktif" kızak (basa-
maklı yapıda) ve baskı çubuğu (pim) içerir. Kızak ile çıkış silindirinin kıs-
tırma noktası arasındaki elyaf kılavuzlama hareketi, Q-Package ile daha 
da iyileştirilir. İpliğin düzgünlüğü (CVm%) %1'e varan oranda iyileştirilir. 
Aynı zamanda iplikteki sık rastlanan hatalar %10-30 arasında azaltılır.

Pamuk için Q-Package

* Opsiyonel
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Rieter . Kompakt i̇plik makinası K 47

Ekonomik takım değiştirme

SERVOgrip sistemi ile iplik tasarrufu yapın SERVOgrip bıçağı* ile suni 
ve sentetik elyaf ipliklerini 
güvenle kesme olanağı

Otomatik tutucular

SERVOdisc ile güvenilir kops taşıma

Kanıtlanmış olan benzersiz Rieter SERVOgrip sistemi, takım değiştirir-
ken ipliğin alt sarımını engeller. SERVOgrip'i kullandığınızda iğ dibinden 
sıyrılması gereken iplik artıkları meydana gelmez. Bu da iplikten tasarruf 
sağlar ve makinayı temiz tutar. Elyaf uçuntusundan ve iplik kalıntılarından 
kaynaklanan iplik kopuşu önlenir, böylece iplik kalitesi artırılır. 

SERVOgrip sisteminde özel bir sıkıştırma tacı bulunur. Rieter, planga ile açı-
lıp kapatılan sıkıştırma tacını üreten yegane üreticidir. Bu da ipliğin hassas 
ve kontrollü bir şekilde tespitlenmesini sağlar. Böylece kops değişiminden 
sonra iplik kopuşları büyük oranda engellenir.

Rieter, takım değiştirmeden önce iplik 
bükülmesini ve iplik numarasını azal-
tan patentli bir teknoloji geliştirmiştir. 
İsteğe bağlı SERVOgrip bıçağı ile birlikte 
kullanıldığında, takım değiştirirken yüksek 
mukavemetli iplikler veya özlü iplikler bile 
düzgün şekilde kesilebilir.

Takım değiştirme sistemi kendi kendini izler. Takım değiştirme bankı özel 
bir profile sahiptir ve ayrılabilen tutucuları vardır. Arıza durumunda takım 
değiştirme işlemi, bir basınç monitörü tarafından otomatik olarak durduru-
lur ve hatasız bir takım değiştirme işlemi garanti edilir.

SERVOdisc kops taşıma sistemi bir taşıma bandına tutturulmuş taşıyıcı 
diskler (peg trays) ile çalışır, masura ve kopsların konumunu hassas bir 
şekilde ayarlayabilmenizi sağlar. Takım değiştirmeden sonra SERVOdisc tüm 
kopsu, kops arabasına ya da bobin makinasına ROBOload masura yükleyici 
vasıtasıyla güvenle nakleder.

Bıçaklı kapalı SERVOgrip

* Opsiyonel
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Rieter . Kompakt i̇plik makinası K 47

Özel iplikler için tam esneklik

Hızlı üretim değişimleri

Şantuklu iplikler için VARIOspin 4*

Twin ipliklerin kolay 
üretimi*Yeni dişli teknolojisi ve ara tahrik ünitesi ile 1824 adede kadar iği olan 

makinalara bile özlü iplik ve twin iplik üretmek için çeşitli aparatlar 
takılabilir. Rieter VARIOspin 4 şantuklu iplik sistemi, opsiyonel olarak 
makinaya tam olarak entegre edilebilir.

Şantuklu iplikleri eğirmek için VARIOspin 4 ile yüksek kaliteli şantuklu 
iplikler üretilebilir. En yeni nesil servo motorlar, şantuklu iplik üretimin-
deki yüksek dinamik değişiklikler için idealdir. 

İşletim biriminden veya verilen yazılımın yüklü olduğu harici bir bilgisa-
yar ile çok çeşitli şantuk tasarımları kolayca programlanabilir ve güvenle 
çoğaltılabilir. Böylece şantuklu iplikler üstün Rieter kalitesi ile verimli ve 
kârlı bir şekilde üretilebilir.

Twin iplik üretmek için iki fitil tek bir 
eğirme pozisyonuna beslenmelidir. İkisi de 
çekim sisteminde ayrı olarak bükülür ve 
kompaktlanır. Ardından eğirme üçgeninde 
birlikte bükülürler. Twin iplikler, ipliğe 
benzer özellikleri sayesinde ipliğin ve son 
ürünün kalitesini artırır.

* Opsiyonel

Efekt  
uzunluğu

Temel iplik 
numarası

Efekt üzerinde efekt

maks. kütle:  
%800

min. uzunluk*

min. 
uzunluk*

maks. kütle: %800
min. uzunluk*

min. rampa 
uzunluğu*

* Elyaf uzunluğu ve makina konfigürasyonuna bağlıdır

min. rampa 
uzunluğu*

min. rampa 
uzunluğu*

%100

Özlü ipliklerin hassas üretimi*
Özlü iplik aparatı filament elyaf için travers kılavuz silindiri ile çalışır. Fi-
lament için travers sistemi ile fitil için travers sistemi birbirinin aynıdır. 
Bu, filament elyafın tam olarak ipliğe entegre edildiği anlamına gelir. Yu-
muşak, sert ve dual-core iplikler (super-stretch: süper esnek) üretilebilir.
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Rieter . Kompakt i̇plik makinası K 47

En düşük bakım maliyetleri ile  
en yüksek verimlilik

Verimlilik, maksimum iğ devrinden daha 
fazlasıdır

Düşük eğirme maliyetleri 

Kops oluşturma aşamasındayken bile üretim artırılabilir. 
K 47'nin hassas makina tasarımı ve yüksek kaliteli teknolojik 
parçaların kullanılması, makinanın daha yüksek başlangıç devir-
lerinde çalışabilmesini sağlar. Bu devirler özellikle kops boyut 
aralığının alt seviyelerinde üretim hızlarını artırabilir. Maksimum 
iğ devrine daha kısa sürede ulaşılır. Bu sayede örneğin iplik nu-
marası Ne 30 olduğunda, makina başına yılda 6500 kg'a kadar 
daha fazla iplik üretilebilir.

K 47 ile emek yoğun ve pahalı kompaktlama apronu 
değişimi işlemine gerek yoktur. Makina duruşları 
önlenir. Sonuçta verimlilik artışı sağlanır ve üretimi 
planlamak kolaylaşır. 

Kops oluşumu [mm]

Aynı maksimum iğ devrinde %2'ye kadar yüksek verimlilik

İğ
 d

ev
ri Rieter

Diğerleri

0 40 80 120 160

100%

90%

80%

70%

60%
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Rieter . Kompakt i̇plik makinası K 47

Maksimum iğ devirleri
Benzersiz Rieter eğirme geometrisi ve yüksek ka-
liteli teknoloji komponentlerinin tutarlı bir şekilde 
kullanımı sayesinde K 47 en yüksek iğ devirlerinde 
çalışır. Bu yüksek devirler, sabit ve yüksek kalite 
ile maksimum üretimi garanti eder. Örneğin iplik 
numarası Ne 30 olduğunda, yılda makina başına 
%10'a varan oranda daha fazla iplik üretilebilir.
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Rieter . Kompakt i̇plik makinası K 47

Minimum iş yükü

Esnek otomasyon

Arabalı ROBOload masura yükleyici*

Çeşitli otomasyon seçenekleri bulunmaktadır. SERVOdisc sistemiyle kompakt iplik ma-
kinası, doğrudan bobin makinasına veya ROBOload masura yükleyiciye bağlanabilir. 

WILDload sistemi, işletme personeli için belirgin derecede daha az iş anlamına gelir. 
Masuralar bobin makinasında bir arabaya yüklenir ve ardından doğrudan ROBOload 
üzerine oturtulur. Elle yapılacak bir iş yoktur.

Bobin makinasına bağlantı

ROBOload

WILDload sistemli ROBOload*WILDload Sistemi: Masuralar birer birer alınır ve sonra hizalanarak ROBOload masura yükleyiciye 
beslenir.

* Opsiyonel
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L1 = (her makinadaki iğ sayısı/2) x iğler arası mesafe+ 600*

L1 = (her makinadaki iğ sayısı/2) x iğler arası mesafe+ 600*

L1 = (her makinadaki iğ sayısı/2) x iğler arası mesafe+ 600*

L = L1 + C
ROBOload ve WILDload sistemiyle uzunluk

L = L1 + C
Bobin makinası bağlantısı ile uzunluk

L = L1 + C
ROBOload ile uzunluk

Makina özelliklerine göre değişen C sabiti
Emiş Tek tarafl ı* Çift  tarafl ı*
Murata, Savio, Schlafh orst'a bağlantı 4180 5636
Araba olmadan ROBOload 5185 6641
WILDload sistemli arabasız ROBOload 5828 7284

*Tek tarafl ı emiş özelliği 1632 iğe kadar mevcuttur. Çift  tarafl ı emişte her zaman ara 
tahrik vardır ve 1296 iğden itibaren mevcuttur.

Makina uzunluğu L [mm] için örnek hesaplama
1824 iğ, 70 mm iğler arası mesafe, ara tahrik, çift  emiş, bağlantı
L = ([1824/2] x 70) + 600 + 5636  = 70076 mm

Makina verileri 
Kompakt iplik makinası K 47
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Longitud L de la máquina [mm]
L = ([n.º de husos/2] x separación entre husos) + accionamiento 
intermedio + constante (C)

Número máximo de husos
Hasta 1824 husos por máquina con calibre de 70 mm 
Hasta 1632 husos por máquina con calibre de 75 mm

Máquina sin accionamiento intermedio
Hasta 1248 husos: todas las materias primas, separación entre husos 
de 70 y 75 mm
Hasta 1440 husos: 100% algodón, calibre de 70 mm

Longitud del accionamiento intermedio: 600 mm
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Teknik veriler

İğ devri Mekanik, 25000 dev/dk'ya kadar

Kurulu güç

Ana tahrik motoru iğ sayısı ve iplik numarasına bağlı olarak
55, 80, 110 kW

Çekim sistemi tahriki

Ara tahrik olmadan 5 – 10 kW

Ara tahrik ile 12,5 – 15,1 kW

IMD olmadan VARIOspin 4 4,38 – 9,84 kW

IMD ile VARIOspin 4 10,64 – 13,24 Nm

Planga tahriki 1,75 kW

Tek tarafl ı emiş (50/60 Hz)

720 iğe kadar 6,5 kW/6,5 kW

768 – 1.632 iğ 12,6 kW/12,6 kW

Çift  tarafl ı emiş

1.296 – 1.824 iğ 2 x 6,5 kW

Güç kaynağı

Nominal voltaj 380 – 440 V; 50/60 Hz
Diğer nominal voltaj değerleri istek üzerine 
temin edilebilir

Basınçlı hava

Min. besleme basıncı 7 bar

Tüketim yaklaşık 1,5 Nm3/sa (1440 iğe kadar)
yaklaşık 1,75 Nm3/sa (1632 iğe kadar)
yaklaşık 2 Nm3/sa (1824 iğe kadar)

Egzoz havası

Çift  tarafl ı emiş sırasında 
hava hacmi (makinanın başı 
ve ucundaki hava hacmi eşit 
olarak bölünür)

12420 m3/sa, 1632 iğ ile
13824 m3/sa, 1824 iğ ile

Geçiş noktasında gereken 
vakum

50 – 200 Pa

Seçenekler Fitil durdurucusu olan/olmayan ISM premium
Güç izleme 
SPIDERweb
DOFFlock
VARIOspin 4 (retrofit yapılamaz)
Özlü iplik aparatları
Twin iplik (Com4® ring-twin)
FLEXIstart
110 kW ana motor
LENA iğ
WILDload sistemli ROBOload
Q-Package
SERVOgrip bıçağı

Teknolojik veriler

Malzeme Pamuk ≥ 27 mm 
(1 1/16 inç);
51 mm'ye (2 inç) kadar suni ve sentetik 
elyaf ve karışımlar

İplik numarası

Standart Pamuk
59 – 3,7 tex
17 – 270 Nm
Ne 10 – 160

Suni ve sentetik elyaf ve karışımlar
29,5 – 3,7 tex
34 – 270 Nm
Ne 20 – 160

Opsiyonel Pamuk
59 – 2,4 tex
17 – 423 Nm
Ne 10 – 250

Büküm aralığı 200 – 3000 T/m (5,1 – 76,1 T/inç)

Çekim 8 – 120 kat (mekanik)

10 – 80 kat (teknolojik)

VARIOspin 4 çekim (isteğe bağlı) 6 – 250 kat

Makina verileri

İğler arası mesafe 70; 75 mm

Bilezik çapı

70 mm iğler arası mesafe 36; 38; 40; 42; 45 mm

75 mm iğler arası mesafe 36; 38; 40; 42; 45; 48; 51, (54) mm

İğ sayısı (iğ arası 70/75 mm)

Maks. 1824/1632

Min. 288 (istek üzerine 144)

Seksiyon başına 48

Masura uzunluğu

70 mm iğler arası mesafe 180 – 230 mm 

75 mm iğler arası mesafe 180 – 250 mm

Makina genişliği

İğin merkezi üzerinde 660 mm

Takım değiştirme bankı içeride 1062 mm

Takım değiştirme bankı dışarıda 1380 mm
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Rieter . Kompakt i̇plik makinası K 47

Iplik özellikleri
• En yüksek özgül mukavemet
• Üniform iplik yapısı
• Düşük tüylülük
• Yüksek iplik yoğunluğu

Kumaş görünüşü
• Yüksek kumaş mukavemeti
• Son derece temiz, belirgin kon-

turlar
• Mükemmel parlaklık 

Tipik son ürünler
• İş gömlekleri(klasik gömlekler)
• Yüksek kaliteli örme giysi
• İnce yatak çamaşırı
• İnce çoraplar

Proses avantajları
•  Yüksek üretim hızı
• Dokuma sırasında daha az iplik 

kopuşu
• Bitim işlemi sonrası yüksek mu-

kavemet

Rieter kompakt iplik makinasında 

Com4®compact iplik eğirmenin 

eşsiz karakteri bu ipliğin mükem-

mel iplik yapısında yatmaktadır. 

Tüm lifl er paraleldir ve hepsi ipliğin 

içine entegre edilmiştir. Standart 

kompakt ipliklerle karşılaştırıldığın-

da, çok yüksek yoğunlaştırma randı-

manı sergiler. Bu, mükemmel muka-

vemet özelliklerine neden olur. Çok 

düşük tüylülük ve kompakt yapı, 

ipliğe ve kumaşa, yüksek bir kalite 

ve ayırt edici bir görünümü verir. 

Optimum işlenme karakteristikleri, 

yüksek giyim konforu ve lüks bir 

görünüm avantajları vardır.
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