
HP-GX 4010

Kısa Ştapel Fitil Makinaları İçin Baskı Tabancası
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HP-GX 4010, birinci sınıf iplikhanelerin dahi baskı tabancalarına yönelik en yüksek taleplerine karşılık verir:

• Hammadde kullanımında sınır yoktur!

• Aşınmaz

• Kolay kullanımlı 

• Modüler sistem

• İdeal fitil kalitesi

• Bütün kalite parametrelerinde en düşük sapma

• Kalıcı standart fitil kalitesi

• İğler arasında minimum oranda dağılım 
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HP-GX 4010

HP-A 410UT 500

UTM 600

SUESSEN baskı tabancalarının 

geçmişindeki kilometre taşları

SUESSEN, onlarca yıldan beri yaprak yaylarla donatılmış ve 50 yılı 

aşkın bir süreden bu yana piyasada kendini başarıyla kanıtlamış 

baskı tabancaları konspetiyle bu sektöre sürekli yeni boyut ve stan-

dartlar getirmiştir.  

UT tipi tabancayla SUESSEN, henüz 1956 yılında yaprak yayla 

donatılmış ve daha sonra kamgarn iplik ve fitil makinalarına adapte 

edilmiş ilk baskı tabancasını piyasaya sürmüştür (UT 500).

Tabancalar, yılların süreci içinde, müşterilerin taleplerine karşılık 

verebilmek için tavizsiz bir şekilde iyileştirilerek daha da geliştirilmiş-

tir. 1967 yılında SUESSEN, UTM 600 ile yüksek çekimli pamuk fitil 

makinasını tanıtmıştır. 

1988 yılında SUESSEN, HP-A 410 ile yeni baskı tabancaları ailesi 

HP-A’yı fitil makinası için geliştirmiştir. HP baskı tabancalarının 

yüksek performansı dünya genelinde tanınmaktadır. Nitekim bu per-

formans, diğer unsurların yanısıra EliTe®Kompakt Eğirme Sistemi’nin 

dünya piyasasında öncü kompakt iplik sistemi olarak kendine sabit 

bir yer edinmesinde belirleyici bir etken olmuştur

SUESSEN ürünlerinin başarısının temeli kesintisiz ve pazara odaklı 

geliştirme çalışmalarına dayandığından, 2006 yılında, kısa ştapel ring 

iplik makinaları için HP-GX 3010 baskı tabancası piyasaya sürülerek, 

bir sonraki geliştirme kademesi tavizsiz bir şekilde gerçekleştirlecek-

tir. 

Yeni baskı tabancası HP-GX 3010’nun büyük başarısından aldığımız 

ilham ve bizim geliştirme departmanından mühendislerimizin uzun 

yıllara dayanan  deneyimlerine yatırdığımız güven bazında, müşteri-

lerimizle işbirliği sonucunda fitil makinası için yeni baskı tabancasını 

geliştirmiş bulunuyoruz. 

Fitil makinası için yeni baskı tabancası jenerasyonu HP-GX 4010’u 

size tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz! 

SUESSEN baskı tabancaları, alışılageldiği gibi tadilat ve modifiye 

elemanları olarak doğrudan SUESSEN’den veya yeni makinalar için 

OEM’ler üzerinden temin edilebilir. 
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Sürtünmesiz baskı prensibi

HP-GX 4010’nun kalbi, üst silindirlerin baskılara dayanıklı yaprak 

yaylar ve bu yayların tabanca kolunun içine boşluksuz yataklanmış 

yuvaları tarafından sürtünmesiz ve doğrudan bastırılmalarıdır. Yaprak 

yaylar aynı zamanda bir kılavuzlama elemanı görevini görür ve yan 

baskıların üst silindirin olası pozisyonunu etkilemlerini önlerler.

Baskı ünitelerinin genişletilmiş, çıkarılabilen manşon yuvalarının ek bir 

işlemesi, üst silindirlerin mükemmel bir ayarını sağlar. 

HP-GX 4010, kısmen baskıyı kaldırma işlevini görür.

Aşınmaz tabanca kaplamaları

Bağımsız laboratuarlar tarafından gerçekleştirilen bir aşınma testi, 

üst yüzeyin bugüne kadar ulaşılmış değerlerden üç kat daha daha 

dayanıklı olduğunu ortaya çıkarmıştır.  

Ergonomik kullanım kolu

Kısa ştapel elyaf iplikçiliğinden tanınan ve bu sektörde kendini 

kanıtlamış olan bu kullanım kolu, HP-GX 4010’da da kullanılmakta 

ve HP ailesine, diğerleriyle karıştırılmayacak emsalsiz bir görünüm 

vermektedir. 

Tabanca kolu ile baskı üniteleri birbiriyle kombine edilebilir

Tabanca kolu, gerek 3, gerekse 4 silindirli çekim üniteleri için kullanı-

labilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Bunun yanısıra ayrıca, kafes agregatının 4 silindirli çekim ünitesinin 

tabancasındaki pozisyonu, 2 ile 3 No.’lu pozisyon arasında bireysel 

belirlenebilir ve gereksinim halinde kolaylıkla ve ilave komponentlere 

gerek olmaksızın çok kısa sürede değiştirilebilir. 

Bütün baskı ünitelerindeki mesafe ve baskıların ayarı üst silindir 

tutucularının takılı konumunda yapılır.  

Üst silindirleri artık, revizyondan geçirilerek yenilenmiş tutucuların 

içine sadece klipslemek yeterlidir.

Tabanca kolunun fabrika çıkışlı toleransları daha da azaltılmış ve 

sonuçta bu, baskı ünitelerinin kılavuzlaması ile hassas pozisyonlama 

ayarlarını iyileştirmektedir.

HP-GX 4010’un ayrıcalıklı 

özellikleri
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Kafes HP-GX-C 

Kafesler (apron tutucular) çelikten yapılmıştır. Bir sürtünmesiz poli-

merden üretilmiş olan yuvarlaştırılmış dönüş köşeleri, üst apronda 

sadece minimum bir sürtünme üretirler. 

Rektifiye edilmiş tutucu, kafeslerin tabanca açıkken dışarı çıkmalarını 

önler.  

HP-GX-C kafesleri, 90’dan 130 mm’ye kadar taksimat ve 65 mm’ye 

kadar boyda lif uzunlukları için verilebilir. 

Sağlam kafes prensibi

Sağlam kafes prensibi, kafesin ön kenarında lifl ere sabit bir baskıyı 

garantiler. 

Kafes klipsleri

Değişik büyüklüklerdeki kafes klipsleri her iki tarafta milimetrik hassa-

siyette eşit ağız genişlikleri sağlarlar. 

Kafes HP-GX-C
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HP-R Üst Silindirleri

SUESSEN HP-R Üst Silindirleri, boş dönen ve çıkmayan, fiks kovanlı 

silindirlerdir. Bilinen standart fiks manşon yuvası ek olarak, üst silin-

dirleri pozisyonlarına oturtma ve bu pozisyonlarının hassas ayarına 

destek verir. 

Giriş ve çıkış (ön-arka) için üst silindirler, seçeneğe göre piyasada 

yaygın olarak kullanılan tüm tipler için manşonlu veya rektifiye edilmiş 

manşonlarla verilebilir.  28, 31 veya 35 mm çaplarında manşonlar 

monte edilebilir. 

Hassas kafes üst silindirleri, apron ile silindir arasında kaymayı 

önleyen lastik bir manşona sahiptir. Manşon çekirdeğinin 25 mm’lik 

çapı, apronun mükemmel bir çalışmasını garantiler ve yapışkan kir 

birikmelerini güvenli bir şekilde önler.

Kafes üst silindirinin baskı ünitesi fabrika çıkışlı olarak diğer üst 

silindirin çapına uyumlanmıştır. Bu, tutucu çubuk üzerinde yüksekliği 

değiştirilmiş baskı tabancasıyla aynı yüksekliktedir. 

Rektifiyeden sonra silindirleri tekrar doğru (giriş, orta, çıkış) pozisyon-

larına monte edebilmek için, bunları fabrika çıkışlı olarak yan kapakta 

renkli tıkaçlarla işaretleyerek belirleme olanağı mevcuttur.
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Teknik özellikleri

Elyaf Pamuk, sentetik elyaf, karışımlar

Kafes

HP-GX-C K – 43 mm lif boyuna kadar

HP-GX-C M – 50 mm lif boyuna kadar

HP-GX-C L – 65 mm lif boyuna kadar

Üst apron uzunlukları

HP-GX-C K için – 37,0 x 40 mm

HP-GX-C M için – 43,5 x 40 mm

HP-GX-C L için – 52,7 x 40 mm

İğ taksimatı 90 / 100 / 110 / 130 mm

HP-R Üst Silindirleri
Manşonsuz veya rektifiye edilmiş manşonlu üst silindirler

Lastik manşonlu kafes silindiri Ø 25 mm

Fiks manşon yuvası Ø 14 mm x 14 mm en, mil Ø 12 mm

Üst silindir manşonları/Apronlar Müşterinin talebi üzerine, tanınmış bütün üreticilerden

Üst silindir manşonları - Verilebilen çaplar

Üst silindirler: Ø 28 mm, Ø 31 mm, Ø 35 mm

Kafes silindir: Ø 25 mm – Kafes agregatı diğer üst silindirlerin çapına 

adapte edilir

Yüklenme baskıları 

Giriş: 175/ 220 /270 

(Orta: 140/ 170 / 200)

Kafes: 140/ 170/ 200 

Çıkış: 185/ 230/ 280 (125/ 170/ 220)

Kısmen baskıyı kaldırma Bütün üst silindirler  Nominal basıncın % 45 – 65’i

Kafes klipsleri
Kahverengi 3,5 mm Gri  4,0 mm Sarı  5,0 mm

Mavi 6,0 mm Bej  7,0 mm Siyah 8,0 mm

Tutucu çubuk ile çıkış üst silindir arası mesafe A‘ = 252,5 - 255 mm

Öne doğru merkezden kayık ayarı Standart
3 silindirli çekim ünitesi b = 6,0 mm (fabrika çıkışlı ayar)

4 silindirli çekim ünitesi b = 3,0 mm (fabrika çıkışlı ayar)

Maksimum çekim bölgesi uzunluğu Standart h‘+v‘ =  199 mm

Ana çekim bölgesi h‘
Daha ayrıntılı bilgileri bizim „Teknik Bildiriler SCT.3215“ adlı dergimizde 

bulabilirsiniz

Ön çekim bölgesi uzunluğu v‘
Daha ayrıntılı bilgileri bizim „Teknik Bildiriler SCT.3215“ adlı dergimizde 

bulabilirsiniz



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
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