
EliTe®CompactSet V5
SUESSEN EliTe®Kompakt Eğirme Sistemi‘nin bir 

üst düzeye geliştirilmiş yeni V5 versiyonu
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Kompakt Eğirme Sistemi EliTe®CompactSet,birinci sınıf iplik tesislerinin kompakt eğirme sistemlerindeki en yüksek 

taleplerini karşılamak için dizayn edilmiştir:   

• Kolay kullanımlı

• Genel kullanıma uygun

• Tüm makina tiplerine monte edilebilir

• Çok sayıda opsiyonel özellikler

• En iyi ve devamlı standart iplik kalitesi

• Bütün iplik değerlerinde en yüksek tutarlılık

• İğler arasında minimum değişkenlik

• Hammadde kullanımında ve iplik numarasında sınır-

lama yoktur

Kompakt Eğirme Sistemi –

Tüm uygulama alanları için
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SUESSEN EliTe®Kompakt Eğirme‘de 

ulaşılan dönüm noktaları

SUESSEN, kompakt eğirme teknolojisinde öncü, dünya genelinde 

teknoloji lideri ve piyasada oldukça başarılı kompakt sistem sağlayı-

cısıdır.

Müşterilerimiz, EliTe®Modernizasyonu yapılacak kendi ana 

makinalarını serbestçe seçebilirler. SUESSEN uzmanları 

EliTe®Modernizasyonunu tercih ettiğiniz makinaya kuracaklardır.

Teknolojik yeterlilik ve pek çok firma sahibinin vizyonu sayesinde, 

yeni eğirme sistemi büyük bir beğeniyle kabul görmüştür. 

Netice olarak SUESSEN’in market liderliği devamlı gelişme ve 

ilerlemeler sayesinde belirgin ölçüde geliştirilmiştir. 2012 Temmuz ayı 

sonu itibarı ile 5.5 Milyon dan fazla EliTe®İği monte edilmiştir.

EliTe®İplikleri, bütün iplik parametrelerinde devrim niteliğinde avan-

tajlar göstermiş ve sektöre yeni kalite standartları getirmiştir. Ayrıca, 

iplikhane ve sonra gelen proses kademelerindeki maliyetlerde de ne 

denli uygun olduklarını da ispatlamışlardır Tüm bunların sonucunda, 

sadece ipliğin kalitesinde değil, aynı zamanda nihaî tekstil ürününün 

kalitesinde de kıyaslanamayacak derecede bir iyileşme sağlanmıştır.

Bu gelişme bugün, temel kompakt eğirme ile „siro eğirme“’ prensip-

lerinin birbiriyle bütünleştirildiği SUESSEN EliTwist® ile dahada ileri 

taşınmıştır. Eğrilen EliTwist®İpliği, pek çok bakımdan two-for-one 

büküm makinasında üretilen katlı bükülmüş bir iplikten daha üstün 

özelliklere sahiptir. 

Etkileyici bir şekilde teslim edilen her yedi kompakt eğirme iğinden 

bir tanesi EliTwist®Teknolojisi ile donatılmıştır.

Kullanım alanları, yatak takımlarından gömlek ve tişörte kadar (diğer 

pekçok kullanım alanlarını belirtmeye gerek olmaksızın) uzanan geniş 

bir yelpazeyi kapsamaktadır. 

Kompakt eğirme nedir? 

Gerçek bir kompakt eğirme yönteminin amacı, elyafa büküm verme-

den önce, lifl eri paralel ve yakın bir şekilde yanyana dizmektir. Bu, 

mükemmel bir kompakt iplik için en önemli ölçüttür. 

Bu konseptin etkisiyle eğirme üçgeni elimine edilmiştir. Lifl erin, he-

men büküm verilmeden önceki bu yakın ve paralel dizili konumların-

dan, kompakt eğirmenin karakteristik avantajları ortaya çıkmaktadır 

(Sayfa 10’de, “Müşterilerimizin Avantajları” Bölümü’ne bakınız).
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EliTe®CompactSet‘in en çarpıcı 

özellikleri

Yoğunlaştırma işlemi 

• Yoğunlaştırma işlemi, çekim sisteminin ana çekim bölgesinden 

önce gelen yoğunlaştırma bölgesinde gerçekleşir. Çekilmiş elyaf 

şeridi, büküm verilmeden önce kompakt hale getirilir, yani lifl er 

yakınlaştırılmış ve birbirlerine paralel dizilmiş bir konumdadır. 

EliTe®CompactSet’te bu efekt, vakum’la üretilen hava akımı ve 

çapraz konumlandırılmış bir emiş yarığı vasıtasıyla sağlanır: 

• Normal çekim işlemi konvansiyonel bir çekim sistemi tarafından 

gerçekleştirilir

• Açılmış konumdaki elyaf şeridi ana çekim bölgesinin kıstırma 

hattından ayrıldığında, gözenekli bir apron tarafından çapraz 

konumlandırılmış olan ve negatif basınç altında bulunan emiş 

yarığı üzerinden geçirilir.

•  Açılmış konumdaki elyaf şeridinin kompakt hale getirilmesi işlemi 

bu yarığın ucunda başlamaktadır.

• Ön manşon çıkışı ile EliTe® manşonu arasındaki çekim de yoğun-

laştırma işlemini ayrıca destekler

• Yoğunlaştırma bölgesinden çıkışta lifl er mükemmel bir paralellik 

ve sıklıkta yanyana dizili konumdadır

• Yuvarlak elyaf şeridine büküm verme eğirme üçgensiz gerçekle-

şir; bütün lifl erin ipliğin yapısı içinde mükemmel bir şekilde bağ-

lanması ipliğin mukavemetini arttırır, 3mm’den daha uzun tüyler 

hemen hemen yoktur ve eğirme üçgeninde hiçbir lif kaybolmaz.

• Bu sistemde, elyaf şeridinin bir kondenserin içinden geçirildiği 

yöntemlerde olduğu gibi, ezilerek sıkıştırılmış veya ters dönmüş 

lifl er olmaz.

EliTe®CompactSet - Piyasadaki en esnek, en başarılı ve en çok 

yönlü kullanılabilen kompakt sistemdir:

EliTe®CompactSet V5, başarılı EliTe®CompactSet’in bir üst düzeye 

geliştirilmiş versiyonudur. Bütün yeniliklerin, tekli veya bütün olarak, 

daha önceki versiyonlara sonradan entegrasyonları mümkündür.

Tek kat EliTe® kompakt ipliklerinin üretiminde kullanılan 

EliTe®CompactSet’in esas temeli, birbirine adapte edilmiş dört yapı 

grubundan oluşmasıdır:

• Çıkış manşonu ve EliTe® manşonuyla birlikte kapalı EliTop

• Gözenekli apronlu, geçme elemanlı ve gerdirme çubuklu emiş 

tüpü EliTube 

• Tüm hortumları ve hortum bağlantılarını içeren, vakum oluşturma 

sistemi, EliVAC system.

• Ana makina tipi ve uzunluğuna uyumlu olarak güçlendirilmiş 

şanzıman sistemi 

EliTe® Teknolojisi’nin komponentlerinin montajı yüksek deneyimli 

SUESSEN Teknisyenleri tarafından yapılır.

• Sistem, Orijinal imalatçılarının yeni makinalarına uygulanabilir 

veya tanınmış üreticilerin bütün ring iplik makina tiplerine 

sonradan entegre edilebilir

• Bütün elyaf tipleri ve karışımlar için dizayn edilmiştir

• Tek kat, katlı bükülmüş iplik ve core iplikler üretmek için

• Optimize edilmiş ve üniversal kullanılabilen eğirme elemanları 

ve komponentler

• Tanınmış üreticilerin pek çok değişik tabanca tiplerine sonra-

dan entegre edilebilir

• Vakum’un gözetim ve kontrolü için seçenekli donanım alter-

natifl eri
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EliTe®CompactSet‘in en çarpıcı 

özellikleri

EliTe CompactSet® �nin
kazanc�

�plik kalitesi

1

Temel

Üretim h z� �Temel 3

Daha yüksek
Azalt lm iplik bükümü� ��

EliTe plik®�

� �yile tirilenler
Mukavemet
Tüylülük v.b.

Daha ince iplik numaralar�

EliTe plik®�

�plik numaras�

2

Klasik ring ipli i�

Sistemin kullanıldığı makinalar

EliTe®CompactSet, tanınmış üreticilerin hemen hemen mevcut bütün 

tip ring makinalarına sonradan entegre edilebilir. 

Sonradan entegrasyonlu bir çözüm kapsamındaki donanımın işlerlik 

güvencesini arttırmak için, ilgili makina tipi ve uzunluklarına uygun bir 

tahrik sistemi (dişli tertibatı) güçlendirmesi yapılır. 

EliTe®CompactSet-S sistemi genellikle SUESSEN HP-GX 3010 

baskı tabancası ile verilir. EliTe®CompactSet-L sistemi, yeni baskı 

tabancası SUESSEN HP-GX 5010 ile verilir.

Ayrıca, hazır makinada takılı tanınmış üreticilerin tabancalarını da 

kullanmak mümkündür. SUESSEN’in satış bölümü size bu konuda 

danışmanlık yapmaktan memnuniyet duyacaktır.

Grup pneumafil emişli makinalarda isteğe göre, tekli pneumafil emiş 

borulu sisteme geçilebilir.

 

Eğirme limitleri

Gerçekte iplik numaralarının eğrilebilirliği konusunda hiçbir sınırlama 

yoktur. Elyaf şeridi içerisinde lifl erin daha iyi yerleşmesinden dolayı 

(elyaf hammadesi ve özelliklerinden daha yüksek oranda yararlan-

ma) eğirme stabilizasyonu sınırlarına, iplik enine kesitinde daha az 

elyaf ile ulaşılabilmektedir. Buda aynı elyaf kalitesi ile daha ince iplik 

eğrilebileceği anlamına gelmektedir. 
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Seçenekli EliTe®Teknolojileri

EliTwist® ve EliCoreTwist®

gözenekli apron

kompakt

kıstırma çizgisi

EliTwist® ve EliCoreTwist®

EliTwist® alternatifi ile, kompaktlaştırılmış iki kat bükümlü iplikler 

tek bir işlemde, direkt ring iplik makinasında üretilebilmektedir. Bu 

katlı bükülmüş iplikler, oldukça düşük tüylülük, elyaf hammadesi ve 

özelliklerinden mükemmel yararlanma, düşük düzgünsüzlük değeri, 

maksimum çalışma kapasitesi ve ekonomiklikleri ile göze çarpmak-

tadır.

EliTe®CompactSet V5, piyasadaki en başarılı ve en çok 

yönlü kullanılabilen yoğunlaştırma sisteminin daha ileri 

geliştirilmiş son versiyonudur. Takip eden yenilik ve gelişme-

ler, komponent ve yapı gruplarının üniversal kullanılabilirliği, 

iplik kalitesini iyileştirme, daha uzun kullanım ömrü, daha da 

azaltılmış bakım/servis ile endüstriyel uygulama ve kullanım-

larda maksimum bir işlerlik güvencesi sağlamaktadır.

“EliTe®CompactSet’in esnekliği ve güvenirliliği ile kimse 

rekabet edemez!!”

EliTwist®Yöntemi, kompakt ipliklerden katlı bükülmüş iplik üretmede 

dünyanın en ekonomik yöntemidir. Bu yöntem ile emsalsiz teknolo-

jik iplik parametrelerine ulaşılmaktadır. Bugüne kadar sevk edilmiş 

olan EliTe®İğleri’nin bu sistemle sonradan donatımı mümkündür. 

EliTe®CompactSet’le sonradan donatılabilen bütün ring iplik makina-

ları aynı şekilde EliTwist® ile de donatılabilmektedir.
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EliTe®Teknoloji Komponentleri 

EliTe®CompactSet’te, aşağıda belirtilen yenilenmiş eğirme elemanları 

ve komponentler kullanılır:

Ara dişlilerin tahriği için yeni pimlerle donatılmış kapalı EliTop, şimdi 

daha da yüksek performanslıdır.

Gözenekli Apron 5star®Q, uzun kullanım ömürleri ve uzun bakım/

servis aralıkları ile tek tek iğler arasında iplik parametrelerinde düşük 

sapmalar garantilemektedir. 

Yeni emiş tüpü EliTube 5star®Tube daha büyük ve klipslenerek 

takılabilen bir geçme elemanıyla (insert ile) donatılmıştır. Bu, ayar 

güvenirliği ve kullanım ömrünü arttırmaktadır.

Değişik emiş yarıkları, kalın ve ince numara iplik aralıklarında elde 

edilecek iplik kalitesini optimize etmektedir. V şekilli emiş yarığı 

EliTwist® için kullanılmaktadır.

Yeni yüzey kaplaması, emiş tüpü ile gözenekli apron arasındaki sür-

tünmeyi daha da azaltır ve gözenekli apronun ömrünü uzatır.

5star®Tube, EliTe®CompactSet’in bütün versiyonlarına sonradan 

entegre edilebilir. İdeal olarak, tüpler sadece 5star®QApronu’yla 

birlikte çalıştırılmalıdır
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Baskı Tabancası HP-GX 3010 şimdi yeni aktif kafes „Active Cradle“ 

ile donatılmıştır. Bu kafes, en dar „ağız genişlikleri“ ile özellikle kade-

meli alt apron lama demirleri olan makinalarda ideal bir elyaf kontrolü 

sağlar ve iplik üniformitesi ile IPI iplik hatalarını iyileştirir. 

EliTe®Teknoloji Komponentleri EliVAC – Vakum Üretme Sistemi

CDS (Central Duct System)

Emiş vakumu 1 yada 2 merkezi kanal ile üretilir. Bu kanallar genellik-

le çağlık bölgesine yerleştirilmektedir. Makinanın sağında ve solunda 

yer alan EliTüpler kanallara esnek hortumlar, borular ve bir dağıtıcı ile 

bağlanmaktadır.

Kanallar filtre kutulu bir merkezi fan ünitesine bağlıdırlar. Tüm eğirme 

ünitelerindeki düzenli emiş vakumu değişik menfezler/ağızlar ile 

sağlanmaktadır. Fan hızı ve buna bağlı oluşan vakum değeri frekanslı 

inverter sistemi ile ayarlanabilmektedir. Azaltılmış bakım, ve enerjisar-

fiyatı ve daha hızlı montaj tasarruf sağlamaktadır
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1/min

Pratikteki bütün kompaktlaştırma sistemleri gibi EliTe®Kompakt Eğir-

me Sistemi de, çıkış alt silindirindeki dönme momentini yükseltir.

Bu nedenle SUESSEN çıkış alt silindirlerine kadar olan tahrik sistemi-

nin tamamını güçlendirmektedir.

Bu tahrik sistemini güçlendirme dizaynı doğal olarak makinanın tipi 

ve uzunluğuna bağlıdır.

Tahrik sisteminin ömrü, makinanın modifikasyondan önceki ömrüne 

oranla belirgin ölçüde uzamaktadır.

Güçlendirilmiş Tahrik sistemi 

(dişli tertibatı)

TCS (Torque Controlled 

Synchronous Drive System = 

Tork Kontrollü Senkronize Tahrik 

Sistemi)

Çekim sistemi tek motor ile tahrik edilen modern ring makinaları için, 

eger gerekliyse, ilaveten yüksek performanslı motorlar ile.
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Sizin, iplikteki avantajlarınız

• iplik mukavemeti %25’e kadar artmaktadır 

• Zweigle (S3)’e göre (3 mm den uzun lifl er) %85 e, Uster (H)’ye 

göre %30’a kadar daha az tüylülük. 

• Kopma uzaması %15’e (pamuk) ve %20’ye (yün) kadar artmak-

tadır 

• Çalışma kapasitesi %50’ye kadar oranda artmaktadır 

• İplik düzgünsüzlüğü çok sık iyileşmektedir

• IPI iplik hataları belirgin ölçüde azalmaktadır

İplikhanedeki avantajlarınız

• Elyaf hammadesi ve özelliklerinden en iyi şekilde yararlanma

• Oldukça iyileştirilmiş eğirme stabilitesi

• İplik bükümünü, %10’a kadar azaltmak mümkündür, böylelikle 

üretim artışı sağlanmaktadır.

• İplik kopuşları %60’a kadar azalmaktadır

• Daha az elyaf /daha uygun maliyetli hammadde kullanımı

• Elyaf kaybı %0,01’e kadar azalmaktadır

• Elyaf uçuntusu belirgin oranda azalmaktadır

Sonra gelen işleme kademelerinde sürdürülebilen avantajlar

Bobin

• Daha yüksek randıman, daha az kirlenme

• Daha yüksek bobinleme hızları mümkündür

• Eğirme esnasındaki daha az iplik kopuşları sayesinde daha az 

temizleyici kesimleri

Büküm

• EliTe®Tek Kat kompakt İplik çoğu durumlarda katlı bükülmüş 

klasik ipliğin yerine kullanılabilir

• EliTwist®İplikleri klasik katlı bükülmüş ipliklerin yerine kullanılabi-

lirler 

• Tek kat kompakt ipliklerden bükülmüş iplikler %20’ye kadar 

daha az bükümlü üretilebilirler

Dokuma Hazırlık

• Düz ve seri çözgü hazırlama makinlarındaki daha az elyaf uçun-

tusu ve daha az iplik kopuşları verimliliği arttırırlar

• %30 – %50 daha az haşıl maddesi gereksinimi

Müşterilerimizin avantajları

Dokuma

• Dokuma makinalarınında %15’e kadar üretim artışı sağlayan 

makina randımanları (örneğin: Hava-jetli dokuma makinasında 

Ne 30: Konvansiyonel ring ipliğiyle atkı atım hızı 500-600 m/dak, 

EliTe®İpliği’yle 700-800 m/dak)

• Atkı atımında %33’e kadar daha az iplik kopuşları 

• Çözgüde daha az lif dolanma ve kenetlenmeleri

• Makinada daha az uçuntu / kirlenme

Örme

• Makina randımanı ve üretim artışı

• Daha az kirlenme, daha az bakım, daha az temizleme ve bakım 

duruşları

• Daha az parafinleme

• Çift iplikler yerine tek iplikler kullaılabilir

• İğnelerde daha az aşınma

Bitim işlemleri

• Gazeleme işlemi azalır veya tamamen ortadan kalkar – Eğrilmiş 

iplikte daha az ağırlık kaybı sağlanır (gazelemede „iplik yanar“)

• Daha iyi boya alma kabiliyeti, daha az boyar madde tüketimi

Hammadde seçiminde tasarufl ar mümkündür

• Daha uygun maliyetli ham madde

• Penye iplik yerine karde kompakt iplik 

• “low-pilling – düşük boncuklamalı elyaf” yerine normal Polyester

• Penye ipliklerde daha az penye döküntüsü

• Daha kalın yün kullanılabilir

Nihaî tekstil kumaşında avantajlar

• Kumaşta daha yüksek mukavemet 

• Daha düşük boncuklanma eğilimi

• Daha iyi parlaklık 

• Daha net baskı

• Daha net ilmek yapısı

• Daha net kumaş yapısı ve belirgin hatlar

• Daha iyi kumaş tuşesi 

• Tamamen yeni ürünler geliştirmek mümkün 

• Daha yüksek şekil sağlamlığı
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Konvansiyonel ring iplik EliTe®Kompakt Iplik

EliTe®CompactSet

Ring İplik Makinaları İçin  

Kompakt Eğirme Sistemi

Yeni Ring İplik Makinaları Mevcut Ring İplik Makinaları

EliTe®CompactSet-S

Kısa ştapel elyaf için

Pamuk, Sentetik ve Karışımlar

EliTe®CompactSet-L

Uzun ştapel elyaf için

Yün, Sentetik ve Karışımlar

Baskı Tabancaları Ailesi HP-GX

Standart: EliTe®Tek Kat iplik

Tek kat kompakt iplik

Opsiyonel: EliTwist®

Direkt ring iplik makinasından 

kompakt core ipliği

Opsiyonel: EliCoreTwist®

Direkt ring iplik makinasından 

wkompakt core ipliği

Yeni opsiyonel donanımlar:

ACP ve PINSpacer NT

Yeni gelişmeler:

EliVAC-CDS

Tanınmış üreticilerden

daha başka tabanca tipleri



Spindelfabrik Suessen GmbH
Donzdorfer Straße 4

73079 Süssen

Germany

Phone +49 7162 15-0

Fax  +49 7162 15-367

mail@suessen.com

American Suessen Corporation
P.O. Box 7147

Charlotte NC 28241

USA

Phone  +1 704 588 2365

Fax  +1 704 588 3945

asc@americansuessen.com

www.suessen.com

Suessen is built on a solid foundation. In conjunction with the 

sister companies, Bräcker, Graf and Novibra, Suessen is securely 

embedded in the network of total solution and application 

expertise in yarn processing.

Bräcker  www.bracker.ch 

Graf  www.graf.ch 

Novibra  www.novibra.cz

SLP.0100NT 06.12 / © Copyright by Suessen / Subject to modifi cation without prior notice

Rieter G32 with EliTe®CompactSet


