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RSB-D 50

Yenilikçi regüle sistemine, 
tahrik tekniğine ve elyaf kıla-
vuzlamaya dayalı %33'e va-
ran oranda verimlilik artışı.

Maksimum 
verimlilikte
en iyi kalite
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Pazardaki en enerji 
verimli cer makinası
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RSB-D 50

%25 oranında daha az kayış ve tah-
rik elemanı sürtünmeyi azaltır ve 
enerji maliyetlerinde RSB başına 
yıllık 1 000 Avro tasarruf sağlar.
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RSB-D 50

Entegre 
know-how 
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Dokunmatik ekrana en-
tegre SLIVERprofessional 
uzman sistem optimum 
şerit kalitesinde hızlı par-
ti değişimine olanak verir.
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Mükemmel şerit düzgünlüğü
RSB regüle kalitesi sayesinde mükemmel yoklama hassasiyeti 
ve en yüksek regüle dinamikleri sayesinde RSB regüle kalitesi 

Geniş cer 
makinası portföyü 
1 ve 2 kafalı cer makinaları ile, 
her türlü gereksinim için doğru 
cer makinası

Etkin emiş
Frekans kontrollü tahrik, 
otomatik filtre temizleme, 
üst silindirlerdeki temizleme 
kenarlarının(dudaklarının) 
kaldırılması 

Benzersiz şerit yerleştirme
Bireysel tahrik, şerit sensörü, CLEANcoil, 
CLEANcoil-PES, CLEANtube

Enerji tasarrufu
%25 daha az kayış ve tahrik 
elemanı, enerji tasarruflu tahrik 
ECOrized
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RSB-D 50

Modern çekim sistemi
Geliştirilmiş elyaf kılavuzlama, 
yağlama gerektirmeyen rulmanlı geniş 
üst silindirler

Etkin Teknisyen Kılavuzu
Dokunmatik ekran, uzak mesafeden 
görülebilen LED'ler, USB arabirimi

Makina Ekranında Know-how
 SLIVERprofessional uzman sistem makinaya 
entegre edilmiştir 

Yüksek verimlilik
En iyi kalite ile 1 200 m/dak. 
kadar çıkış hızı

ÜSTÜN 
ÖZELLİKLER
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Rieter  RSB-D 50 Regüleli Cer Makinası ve SB-D 50 Cer Makinası

Düşük Enerji Tüketimi
Yeni tahrik konsepti ECOrized

Enerji tasarrufu
Yeni tahrik çözümü her bir RSB-D 50 için yıllık 
1 000 Avro tasarruf sağlar. Makinanın kullanım ömrü boyunca 
gerçekleştirilen tasarruflar yatırım ile karşılaştırılacak olursa, 
çok cazip bir oran elde edilir. Standart bir özellik olarak, cer 
makinası şimdi entegre enerji ölçümü ile donatılmıştır. Tek bir 
makinanın önemli ölçüde artan enerji tüketimi koruyucu bakım 
gerektiren bir problemi işaret ediyor olabilir.

Daha az sürtünme ve daha az gürültü

Kısa enerji dalgalanmalarında, kontrol voltajı tahrik 
konvertöründen sağlanır. Bu enerji deposu kısa süreli 
gerilim kesintilerini ve kayıplarını telafi ederek cer 
makinasının çalışmasını sağlar. Daha uzun kesintiler-
de, aktif oto regüleli cer makinası kontrollü bir şekilde 
durur. Tülbent kılavuzlanmış pozisyonda kalır ve hızlı 
bir yeniden başlatmaya olanak verir.

Enerji dalgalanmalarına dayanıklı

Patentli tahrik konsepti ECOrized ile, önceki modele göre kayış-
lardan ve tahrik elemanlarından %25 oranında tasarruf yapılır. 
Çekim sistemini iki servo-motor tahrikler. Emiş için frekans 
kontrollü tahrik ve koyler için bireysel tahrik benzersizdir. Koyler 
için yeni tahrik çözümü düzgün kayış hareketine ve daha uzun 
kullanım sürecine yol açar. Sessiz makina düşük sürtünmenin ka-
nıtıdır.
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Rieter  RSB-D 50 Regüleli Cer Makinası ve SB-D 50 Cer Makinası

Artan Verimlilik
Sabit kalitede yüksek çıkış hızı

Regülesiz cer makinası SB-D 50 ve Regüleli cer makinası 
RSB-D 50 pratik olarak 1 200 m/dak. kadar üretim yap-
maktadır. Daha da önemlisi hammaddeye göre maksimum 
hız %33 artış oranında artabilmektedir. Bunun çok sayıda 
sebebi vardır:
• Küçük yoklama diskleri nedeniyle mükemmel yoklama 

hassasiyeti
• İyileşen şerit kalitesi ve elyaf kılavuzlama
• En yüksek dinamiklere sahip regüle motoru
• CLEANcoil koyler ile hassas şerit yerleşirme(ve %100 

polyester için CLEANcoil-PES koyler)

Yüksek seviyede üretim verimliliği. Bu yüksek 
verimliliğe sebep olan faktörlerin bazıları aşağı-
da belirtilmiştir.
• Azaltılmış temizlik ve bakım gereksinimi
• Entegre know-how, buna örnek olarak hızlı parti 

değişimi için SLIVERprofessional expert system 
verilebilir.

• Geniş üst silindirler ve kaldırılabilen temizleme ke-
narları(dudakları) sayesinde daha az sayıda sarma

• Güvenilir döner kova değiştirici ile kısa sürede 
kova değiştirme

Yüksek üretim hızları En yüksek seviyede verimlilik
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Rieter  RSB-D 50 Regüleli Cer Makinası ve SB-D 50 Cer Makinası

Mükemmel Şerit Düzgünlüğü
En yüksek yoklama hassasiyetine ve regüle dinamiklerine sahip RSB 
otomatik regüle

Mükemmel regüle beslenen şeridin yoklama hassa-
siyeti ile başlar. Diğer „tongue and groove“ yokla-
ma sistemleri ile karşılaştırıldığında, RSB yoklama 
sistemi çok küçük yoklama diskleri ile karakterize 
edilir. Böylece, silindirler arasında kısa bir şerit 
parçası yer alır. Küçük yoklama silindirlerinin 
kullanılması sayesinde yüksek ölçüm çözünürlüğü 
sağlanır ve bu tam regüle seviyesi için ön koşuldur.

Regüle yoklama hassasiyeti ile başlar

Regüle dinamiklerine gereksinim

RSB regüle prensibi

Tahrik konsepti hassas yoklama değerlerinin de 
çekim sürecine aktarılmasını ve şerit kalitesinin 
geliştirilmesini sağlar. Ancak bu güç iletiminde 
yüksek bir dinamik seviye gerektirir. Bu durum 
daha az hareketli parça ve bunun yanı sıra servo 
motorların yüksek bir dinamik seviyesi ile gerçek-
leştirilir. Sonuçta, yüksek üretim hızlarında bile, ilk 
metreden son metreye kadar olağanüstü bir şerit 
düzgünlüğü elde edilir. 

Dijital bir sinyal işlemcisi, yoklama disklerinin sin-
yallerini, sofistike bir algoritmik hesaplamaya göre 
işler. Ölçülen şerit parçası, ana çekim alanındaki 
çekim noktasına ulaştığında, hesaplanan değer 
hassas bir şekilde tahrik sistemine aktarılır. Sonuç, 
mükemmel, kısa, orta ve uzun terim düzgünsüzlü-
ğüne sahip şerit ve dolayısıyla ipliktir.

Yoklama silindirleri
Çekim sistemi

Dijital
sinyal işlemcisi

Regüle sistemi
AC-Servo tahrik

Çıkış silindiri
AC-Servo tahrik

Rieter
Kalite
Izleyici
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Rieter  RSB-D 50 Regüleli Cer Makinası ve SB-D 50 Cer Makinası

RQM İle kaydedilen kalite verileri Kalın yerleri saptamanın avantajları

Rieter Kalite İzleyici (RQM) güvenilir bir şekilde hatalı 
şerit üretimini önler. Regüle sisteminden bağımsız 
olarak çalışır. RQM hareketli kalender silindirleri 
üzerinde hareket eden şeridin inceliğini kontrol eder 
ve önceden belirlenmiş sınırların dışına çıkıldığında 
cer makinasını otomatik olarak durdurur. Spectrog-
ram en kısa dalga boylarını bile izler ve böylece ölçüm 
hassasiyetini doğrular. Bu, laboratuarda yapılan şerit 
testlerinin sayısını azaltır. Daha detaylı analizler 
için, Rieter SPIDERweb iplikhane kontrol sistemine 
bağlantı mümkündür.

• Şerit numarası % A
• Şerit düzgünsüzlüğü % CV ve 5 cm, 10 cm, 25 cm, 

50 cm, 1 m, 3 m, 5 m için uzunluk varyasyon değerleri
• Fiili spektogram
• 20 güne kadar kalite diyagramının gösterilmesi
• > 2 cm'den kalın yerlerin kaydedilmesi 

• Tarak, penye makinası ve cer makinasının temizleme ve 
bakım servislerinin izlenmesi

• Şerit eklemelerinin izlenmesi
• Teknolojik optimizasyon ile destek
• Şerit ve iplik kalitesinin iyileştirilmesi
• Fitil makinası, iplik makinası ve sarım makinalarında 

yüksek verimliliği güvence altına almak 

Online Kalite İzleme
Rieter Kalite İzleyici sayesinde güvenilirlik
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Rieter  RSB-D 50 Regüleli Cer Makinası ve SB-D 50 Cer Makinası

Etkin Emiş Konsepti
Sorunsuz sonraki işlem kademeleri için sabit iplik kalitesi

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

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

Üst silindirlerin daha seyrek temizlenmesi 

Üst silindirlerdeki temizleme kenarlarının 
(dudaklarının) kaldırılması 

Sabit emiş

Frekans kontrollü emiş motoru

Patentli Temizleme kenarları(dudakları) ve bunların yerleşimi, cer 
makinası üst silindirlerinde elyaf birikimini ve dolayısıyla temizleme 
gereksinimini azaltmaktadır. Temizleme kenarları(dudakları),yapış-
kan pamuklarla çalışırken bile olumlu bir etkiye sahiptir. Temizleme 
nedeniyle azalan duruşlar ve çekim sistemindeki daha az şerit sarması 
sebebiyle, makinanın verimliliği artmaktadır.

Sadece Rieter regüleli cer makinalarında operatör emiş yoğunluğunu ko-
layca ve hızla makina ekranından yapar. Ayarı tekrarlamak kolaydır. Bu, 
sadece materyal değişimini kolaylaştırmaz aynı zamanda, aynı partinin 
üretiminde farklı cerlerden şeritler beslenirken kalite sapmalarını da 
ortadan kaldırır.

Negatif basınç / temizleme randımanı

Temizleme periyotları

Manual temizleme ECOrized emiş sistemi
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Rieter  RSB-D 50 Regüleli Cer Makinası ve SB-D 50 Cer Makinası

çekim ünitesinin önündeki klasik şerit kılavuzları çoğu zaman yanlış ayarlanır. En sık yapılan hata şeridin merkezi olmayan kıla-
vuzlanmasıdır. Çekim sisteminin girişindeki patentli şerit kılavuzu her zaman yüksek verimlilik ve şerit kalitesi ile merkezi şerit 
kılavuzlamayı garanti eder. Tülbent genişliği tekrarlanabilir bir şekilde kılavuz elemanlarının basitçe döndürülmesi ile ayarlanır.
3 üzeri 4 çekim sisteminin geometrisi silindir mesafesinin daha yakın ayarlanmasına ve dolayısıyla kısa elyaf uzunluklarının iyi 
bir şekilde işlenmesine olanak verir. Ana çekim bölgesindeki ilave elyaf kılavuzları kenar liflerinin yanal kaymasını önler. Bunun 
sonucu iplikte daha az rahatsız edici hata meydana gelir.

Büyük üst silindirler vatka sarması olmaksızın kesinti-
siz işletimi 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 baskısı değişken olarak 
ayarlanabilir, üst silindir rulmanları hayat boyu 
yağlamalıdır.

Eğer çekim sisteminde şerit vatkası olursa, makinanın duruşu sırasında hızlı serbestletme, ezilmiş şerit vatkasının oluşmasını 
önler. Sargıların hızla çıkarılması, manşonların ve dolayısıyla cer makinasının çalışma davranışının kalitesini garanti eder. 
Şeridin tülbent düzesine yerleştirilmesi çok kolaydır. Çekim sisteminin motorları, basınçlı hava ile hızla ve güvenilirlikle 
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 baskı silindiri 
mühendisliği

Kolay işletim

Modern Çekim sistemi Mühendisliği
Özel şerit ve elyaf kılavuzlama sayesinde kalite
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Rieter  RSB-D 50 Regüleli Cer Makinası ve SB-D 50 Cer Makinası

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

CLEANcoil tüm hammaddeler için standart bir koylerdir ve bu nedenle mak-
simum 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 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.

CLEANtube – çepel birikimsiz şerit yerleştirme

CLEANcoil ve CLEANcoil-PES koyler

Pamuk veya sentetik elyafla pamuk karışımı işlenirken kovanın dolumu sırasında koyler borusunda çepel parçacıkları ve kısa 
elyaf birikmektedir. Kova istenilen dolum miktarına ulaştığında, cer makinası durur ve piyasada “Mouse” olarak isimlendirilen 
materyal şerit tabakasının üstünde kalır. 
Opsiyonel bir ekipman olan CLEANtube, akıllı bir koyler kontrol sistemi olup şerit borusunda çepel ve kısa elyaf birikmesini ön-
ler. CLEANtube, „mouse“'un elle çıkarılmasına göre makina başına yılda 300 saat işçilik ve bunun yanı sıra %0.6 telef tasarrufu 
sağlar. CLEANtube yılda makina başına 200 000 hatalı yeri önler ve dolayısıyla sonraki işlem kademelerinin verimliliği ve iplik 
kalitesi yüksek olur.
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Rieter  RSB-D 50 Regüleli Cer Makinası ve SB-D 50 Cer Makinası

Hatasız ilk şerit tabakaları için eşsiz sensör

Aykırı değerler olmaksızın kalite

Güvenilir şerit ayırma

İlk şerit sargısı koyler plakası ile temas ettiğinde RSB-D 50'deki temassız hassas bir fotosel bunu algılar ve makinayı derhal ya-
vaş moddan tam üretim hızına geçirir. Bu, çok düşük tablalı kovalarda bile kontrollü şerit yerleştirmeyi garanti eder ve sürekli 
aynı şerit ve iplik kalitesine olanak verir. İlk metreden itibaren hassas şerit yerleştirme, şeritlerin sonraki işlemler için kovadan 
çekilmeleri sırasında karışmayı ve kopuşu önler. Dolayısıyla kovalar tamamen boşalıncaya kadar kesintisiz olarak çalışmak-
tadır. Bu söz konusu özellik, makina randımanını en yüksek seviyede tutar, teknisyen müdehalesini azaltır ve şerit telefinin 
meydana gelmesini önler.

İplikhanede çok az sayıda kovanın problemli olduğu durumlarda 
bile, yeni şerit sensörü önemli avantajlar sağlamaktadır. Bir yıl 
içinde doldurulan kova sayısının %1`inin etkilendiği düşünülür-
se, bu, her bir cer makinası için 4 000 kova demektir. Şerit sen-
sörü sayesinde, zor koşullara rağmen, tüm kovalarda hatasız ilk 
şerit sarımı garantilenmektedir. Bu da kalitede sapma olmaksızın 
mükemmel kaliteye doğru önemli bir adımdır. Bu yenilik halen 
patent aşamasındadır.

Suni ve sentetik elyafta olduğu gibi, yüksek lif - lif aşındırması olan elyaf işlenirken, sorunsuz kova değişimi için aktif şerit 
separatörü gereklidir. Bunu gerçekleştirmek için, çekim sistemi ve çekim silindirleri arasında oluşturulan ince bir yer, koylerin 
altına taşınır ve kova değişiminde koparılır.
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Rieter  RSB-D 50 Regüleli Cer Makinası ve SB-D 50 Cer Makinası

Etkin Teknisyen Kılavuzu
Operatör dostluğunda yeni bir boyut

Sezgisel işletim için dokunmatik 
ekran

Hızlı parti değişimi için modern arabirimler

LED ışıkları teknisyene yardımcı olur

Çok yönlü bilgi

SB-D 50 ve RSB-D 50 en yeni kontrol jenerasyonu-
nu ve bunun yanı sıra yüksek çözünürlüklü renkli 
dokunmatik bir ekran kullanılmaktadır. Bu, sezgisel ve 
kolay teknisyen kılavuzlamaya olanak vermektedir.

USB arabirimi yardımı ile, 
veriler hızla ve kolayca diğer 
makinalara akratılabilir. 
Standart bir özellik olarak, 
Rieter SPIDERweb veri 
toplama sistemine bağlantı 
mümkündür.

Sorun olması durumun-
da kısa sürede makinaya 
erişmek istediğinde belirgin 
işaretler teknisyen için son 
derece önemlidir. Bu neden-
le, görülebilir LED ışıkları 
sürekli olarak cer makinası-
nın durumunu işaret eder. Bu 
ışıklar teknisyenin işini son 
derece kolaylaştırır.

Ekran, üretim verileri ve şerit kalitesinin yanısıra yararlı 
ekstra bilgiler de verir: örneğin makina ayarları ile ilgili olarak 
komple dokümantasyon veya sebepleri ve süreleri ile birlikte 
makina duruşları hakkında detaylı bilgi için kayıt tutar. Bunlar 
bir kaç personelin çalıştığı gece vardiyalarında problem anali-
zi için son derece yararlı bilgilerdir.
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Rieter  RSB-D 50 Regüleli Cer Makinası ve SB-D 50 Cer Makinası

Personelin durumu

Makinaya entegre SLIVERprofessional 
uzman sistem 

Makina ekranında işletim el kitabı

Ekrandan yapılan ayarlar

Sık personel değişimi veya uzman eksikliği, iplik işletmeleri için gittikçe büyüyen bir problemdir. Bu nedenle, Rieter doğrudan 
makina ekranından cazip destekleyici tedbirler ile müşterilerine yardımcı olur.

 SLIVERprofessional uzman sistemi ilk kez makina ekranına entegre 
edilmiştir ve teknolojik olarak değerli destek sağlamaktadır. Bu eşsiz araç, 
hammadde verileri girildikten sonra tüm makina için bir ayar tavsiyesi 
sunar. Bu, makinaya bir veri kaydı olarak aktarılabilir. Buna ilave olarak, 
SLIVERprofessional periyodik veya çekim dalgaları gibi spektogram hatala-
rının analizinde de yardımcı olur. Bu, hatanın hızlı bir şekilde düzeltilmesini 
ve makinanın daha fazla üretimde kalmasını sağlar. 

Basılı formdaki el kitabına çoğu zaman erişilemez. Bu nedenle, SB-D 50 ve 
RSB-D 50 işletim el kitabının gerekli bölümleri cer makinasının ekranın-
da mevcuttur. Bu formdaki doküman yeni olanaklar yaratır ve zamandan 
tasarruf sağlar.

Aşağıdaki ayarlar ekrandan kolayca yapılabilir ve parti değişimi için gerek-
li zaman önemli ölçüde kısaltılır.
• Koyler hızı (USP)
• Emiş yoğunluğu (USP)
• Toplam çekim
• Çıkış hızı

Makina Ekranında Know-how
Entegre know-how sayesinde üretim kalitesi 
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Çok İyi Tasarlanmış Servis ve Bakım Konsepti
Düşük maliyetle makinanın daha fazla üretimde olması

Uzun kullanım ömrü

Kendinden ayarlı AUTOset otomatik 
regüle sistemi 

Uygun yağlama

Makinanın içindeki aşırı basınç ısıyı dışarıya çıkması için 
zorlar. Bu, elektroniklerin ve mekanik komponentlerin daha 
uzun süreli kullanımına yol açar. Tüm gerekli elyaf kılavuzla-
ma parçaları dirençli bir kaplamaya sahiptir ve böylece uzun 
kullanım ömrü garanti edilmektedir. 

Bir parti değişiminde ana çekim noktası, regüle işlemi için 
en önemli ayardır. Otomatik ayarlı regülatör AUTOset, regüle 
işlemini otomatik olarak gerçekleştirir ve böylece çok değerli 
zamandan tasarruf sağlar. Dolayısıyla AUTOset deneyimsiz 
personelle bile doğru ayarı garanti eder ve Rieter cer makina-
larının yüksek kalite seviyesini güvence altına alır.

Makinanın yağlanması için SB-D 50 ve RSB-D 50 iki 
olanağa sahiptir. Makina standart bir özellik olarak 
merkezi yağlama şeridi ile donatılmıştır. Bu kolayca 
erişilebilir yağlama şeridi hiç bir yağlama noktasının 
unutulmamasını garanti eder. Opsiyonel olarak, cer 
makinalarının maksimum bakım kolaylığı sağlayan 
merkezi yağlama noktalı olanı da mevcuttur. 

AUTOset yardımıyla regüle noktasının otomatik ayarı yaklaşık 1 
dakikadır

RQ
M

'd
en

 şe
rit

 %
 C

V'
si

Regüle etki noktasının otomatik olarak kapalı alanı [mm]

En iyi değer
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Hızlı gerdirme aparatı

CD'de eğitim videoları

Kayışlar için hızlı gerdirme tertibatları, bakım per-
sonelinden bağımsız olarak, doğru kayış gerdirme 
kuvvetini garanti eder. Bu, hızlı kayış değişiminin yanı 
sıra kayışların ve rulmanların uzun ömürlülüğünü 
de garanti eder.

Rieter cer makinası müşterilerini bir CD içerisinde 
bulunan video yardımlı elektronik talimatnamelerle 
desteklemektedir. Videolar makinanın doğru bakım ve 
ayarlanmasını kapsamlı bir şekilde açıklar ve işçilerin 
eğitimi amacıyla kullanılır. Yetkin personel servis 
maliyetlerini düşük tutar. Verimlilik ve şerit kalitesi 
sürekli yüksek düzeyde tutulur.
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Minimum Yer Gereksinimi
Her türlü işletme koşullarına uygun makina yerleşimi

Şerit besleme versiyonları

Yer ihtiyacı

Zemin üstü veya zemine gömülü makina montajı 

6 – 8 şeridin dublajı için cer beslemesi pozitif tahrikli silindir bes-
leme ya da sabit bir cağlık ile gerçekleştirilir. Sehpaların yüksekliği 
ayarlanabilir ve kovalara göre göreceli olarak 1 520 mm'ye kadar 
ayarlanabilir. 

İplikhanenin sınırlı yer koşullarına uyum sağlamak 
için, aşağıdaki varyasyonlar mevcuttur:
• Kısa makina boyları için azaltılmış boş kova besleme 

uzunluğu
•  Dar makina genişlikleri için komşu cer makinaları 

ile ortak kullanımlı kompakt yerleşim

SB-D 50 ve RSB-D 50 öncelikle çok esnek pozisyonlamaya olanak veren zemin üstü montaja olanak verir. Yeni bir opsiyon 
zemine gömülü montajdır. Bu durumda kovanın boş kova magazinine aktarma yüksekliği daha alçaktır ve dolayısı ile daha 
kullanışlıdır. Dolu kovalar doğrudan iplikhane zeminine itilir.

Kısaltılmış boş kova besleme sayesinde minimum makina uzunlu-
ğu (boş bir kova ile örnek)

Komşu cer makinaları ile ortak platform sayesinde minimum makina genişliği

2 sıra 8 dublajlı Standard yerleşim

22



Rieter  RSB-D 50 Regüleli Cer Makinası ve SB-D 50 Cer Makinası

Ürün Yelpazesi 
Bireysel ihtiyaçlarınız için doğru cer makinası

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

üretmekte olduğu tüm regüleli cer makinalarında son derece 
dinamik RSB regüle tekniğini kullanmaktadır. Bu, iplikte ve 
son üründe en yüksek kalite standartlarını ve bunun yanı sıra 
üretimin sonraki aşamalarında üstün çalışma davranışlarını 
garanti eder.

SB-D 50

RSB-D 50 (c)

SB-D 22

RSB-D 24(c)

TEK KAFALI CER MAKINALARI

Regülesiz cer makinaları

Regüleli Cer makinası Regüleli Cer makinası

Regülesiz cer makinaları

ÇIFT KAFALI CER MAKINALARI
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Makina Verileri
RSB-D 50 Regüleli Cer Makinası ve SB-D 50 Cer Makinası

Kova değiştiricili koyler

K2 [mm] Boş kova-
ların 
sayısı

A [mm] B [mm] 
zemine 
çıkarılmış

B [mm] 
arabanın 
üstüne 
çıkarılmış

C [mm] 
tekerlekli 
kovalar

C [mm] 
teker-
leksiz 
kovalar

D [mm]

350 5 2 380 1 300 1 600 3 302 2 422 1 960

400 5 2 380 1 300 1 600 3 302 2 422 1 960

450 4 2 380 1 300 1 800 3 302 2 422 1 960

470 4 2 380 1 300 1 880 3 302 2 422 1 960

500 4 2 380 1 300 2 000 3 302 2 422 1 960

600 4 2 380 1 406 2 540 3 360 2 280 1 960

1 000 1 2 935 940 — 2 430 — 1 960

Motorlu cağlık (tahrikli)

K1 [mm] L6 [mm] L8 [mm]

500 2 850 3 350

600 2 850 3 350

800 3 700 4 750

900 3 700 4 750

1 000 3 700 4 750

KH kova yüksekliğine bağlı A2

KH [mm] A2 [mm]

900 0

≥1 000 236

≥1 150 478
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Standart donanım

• Enerji tasarruflu tahrik konsepti ECOrized (patentli)
• Maksimum çıkış hızı 1 200 m/dak. (RSB-D 50c 600 m/dak.)
• Koyler, emiş, çekim ve çıkış hızı için 

frekans kontrollü tahrik (SB-D 50: çekim hariç)
• Yay baskılı Rieter 3 üzeri 4 çekim sistemi
• Üst ve alt silindirler üzerindeki temizleme kenarları(dudakları) ile çekim sistemi emiş 

ünitesi
• Otomatik filtre temizleme
• Duruşlar veya tülbent sarması durumunda üst silindir baskı yükünün hızla serbestlemesi
• Mastarsız olarak çekim sisteminin merkezi ayarı
• Şerit düzeltmeli pnömatik yerleştirme 
• Bal peteği yapısında CLEANcoil koyler (standart)
• Şerit yerleştirme sensörü
• Çekim şasesi çekimi ile şerit ayırma (sadece RSB)
• Otomatik kova değiştirici 
• En fazla 5 rezerve kovaya kadar yedek kova besleme
• „Tongue and groove“ yoklama silindirler ile son derece dinamik regüle sistemi (RSB)
• Kendinden ayarlı AUTOset otomatik regüle sistemi (RSB)
• Kalite izleme, Rieter Kalite İzleyici RQM
• Merkezi yağlama şeridi
• Yağlama gerektirmeyen üst silindir rulmanları
• Kayışlar için hızlı gerdirme aparatı
• Sezgisel işletim için dokunmatik makina ekranı
• Makina ekranına entegre işletim el kitabı
• Teknisyen kılavuzu için, uzak mesafeden görülebilen LED ışıkları
• USB arabirimi
• SPIDERweb veri sistemine bağlantı noktası
• Makinanın bakım ve ayarı için CD üzerinde videolu işletim el kitabı 

Versiyonlar

• Besleme kova formatı: ∅ 1 000 mm'ye kadar, yükseklik 1 520 mm'ye kadar
• Çıkış kova formatı: ∅ 350 mm - 1 000 mm, yükseklik 1 520 mm'ye kadar
• Zemine veya kova arabasına kova çıkarma
• Motorlu cağlık: iki sıra kova düzenleme
• Cağlık (tahriksiz): iki sıra kova düzenleme
• Entegre emiş sistemi (ekzoz havası çıkışı salona veya kanala)
• Merkezi emiş sistemi
• Zemin üstü veya zemine gömülü makina montajı 

Seçenekler

• Pnömatik üst silindir baskısı
• CLEANtube – çepel ve kısa elyaf birikimsiz şerit yerleştirme
• Coiler CLEANcoil-PES (%100 Polyester)
• Merkezi yağlama (merkezi niple)
• Kısa sürede kova besleme
• Kova arabası için yerleştirme ünitesi
• Yerden tasarruf sağlamak için bağlantı platformu
•  SLIVERprofessional uzman sistemi makinaya entegre edilmiştir 

Teknik veriler

Çıkış Tek Tek Tek

Çıkış hızı [m/dakika] 1 200 m/dak'ya kadar 1 200 m/dak'ya kadar 600 m/dak'ya kadar

Kurulu güç

Ana motor [kW] 3.90 5.00 3.90

Ekstraksiyon motoru [kW] 3.90 – 3.90

Emiş motoru [kW] 1.50 1.50 1.50

Makina kontrol [kW] 0.50 0.26 0.50

Koyler motoru [kW] 1.10 1.50 1.10

Kova değiştirici [kW] 0.25 0.25 0.25

Basınçlı hava/tüketim [m3/saat] min. 6 bar 0.08 0.08 0.08

Teknolojik veriler

Tip RSB-D 50 SB-D 50 RSB-D 50c

Ham madde 60 mm'ye kadar pamuk, suni ve sentetik lifler ve karışımları

Dublaj [kat] 8 kata kadar 8 kata kadar 8 kata kadar

Besleme [ktex] 12-50 12-50 12-50

Çekim 4.0-11.6 4.5-11.6 4.0-11.6

Çıkıştaki şerit numarası [ktex] 1.25-7 1.25-7 1.25-7
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Rieter'in Yetkinliğine Güvenin ve Ortaklığın 
Keyfini Çıkarın! 

Rieter sayesinde arkanıza yaslanın ve rahatlayın.

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 şekil-
de 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.

The Comfort of Competence
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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, dü-
şük 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 tesis-
leri 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 ala-
nında çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Müşteriler, Rieter 
eğirme merkezleri ve laboratuvarlarında inceleme ve test 
yapma imkanlarından yararlanmakta, böylece, ipliklerinin 
yüksek üretim kapasitesinde ve mükemmel kalitede üretil-
mesini 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 işlem-
lerinde tek bir sorumlu tedarikçi ile çalışmanın avantajla-
rından 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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