
İplik Hazırlığı
SERVOlap E 26

Tam otomatik vatka taşıma sistemi 
SERVOlap E 26

Yüksek seviyede esneklikle 
kompakt ve özel iplikler üretin

SERVOlap E 26



www.rieter.com

Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 8320
machines@rieter.com
a� ersales@rieter.com

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

Tam otomatik vatka taşıma sistemi SERVOlap E 26

• Tam otomatik vatka taşıma işlemi 
kaynak kullanımını optimize ederken 
penye işleminin de randımanını artırır.

• SERVOlap E 26, operatörün müdahale 
etmesine gerek kalmadan vatka taşı-
manın güvenilir bir şekilde gerçekleş-
tirilmesini sağlar. Böylece personel 
maliyetleri düşer. 

• SERVOlap E 26, tam otomatik 
penye makineleri için ideal bir 
tamamlayıcıdır.

• Vatkalar hassas ve güvenilir bir işlem-
le taşınır. Böylece pamuk ve penye 
kalitesinin sürekliliği sağlanır.

SERVOlap E 26 tam otomatik bir vatka taşıma sistemidir. Sistem, tamamen temassız bir işlemle penye hazırlık makinesinden pen-
ye makinesine toplamda sekiz vatka taşıyabilir. Ayrıca boş tüpler, penye hazırlık makinesine tamamen otomatik olarak taşınır. 
Böylece malzeme akışının kapalı olması sağlanır. SERVOlap’i tam otomatik penye makinesi ile bir araya getirmek, penye tesisinin 
mutlak bir özerklik içinde işletilmesini sağlar. Böylece, personel maliyetlerinden tasarruf sağlanır ve aynı zamanda penye tesisi-
nin randımanı artar. 

• Vatka turnikeleri, fabrikanın düze-
ni konusunda esneklik sağlar. Bu, 
makinelerin alandan tasarruf edilecek 
şekilde kurulması anlamına gelir.

• Tek bir tesis kurulumuna en fazla dört 
penye hazırlık makinesi ve 24 adet 
penye makinesi bağlanabilir.

• Sistemin esnek ve gelişmiş tasarımı 
sayesinde tesis yapısı kolayca geniş-
letilebilir. Mevcut tesis kurulumları, 
maksimum 100 m uzunluğa kadar 
genişletilebilir.

Vatka taşıma artık çok kolay, verimli ve esnek
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SERVOlap E 26 sayesinde %30’a kadar personel 
tasarrufu

Temassız vatka taşıma sistemi yüksek vatka 
kalitesini garanti eder
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Esnek sistem yerleşimi – 24 adede kadar penye 
makinası

Bu broşürde verilen bilgiler, çizimler ve bunlarla ilgili tüm 
veriler basım tarihinden itibaren geçerlidir. Rieter daha ön-
ceden bilgi vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
Rieter sistemleri ve Rieter yenilikleri birçok sanayi ülkesinde 
patentlerle korunmaktadır.
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