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Ri-Q-Cots

İplik üretiminde mükemmelliği başarma

Müşteri avantajları:
• Üstün çalışma özellikleri
• Uzun kullanım ömrü
• Rieter makinalarında orijinal ekipman

Rieter . Ri-Q-Cots

Ri-Q-Cots
İplik üretiminde mükemmelliği başarma

Rieter, ring ve kompakt iplik eğirme için kısa stapelli iplik eğirme prosesinde her türlü ham maddeye uygun olan çeşitli manşonlar
ve apronlar sunar.
Yüksek kaliteli Ri-Q-Cots manşonlar, geniş uygulama yelpazesi
ve etkileyen faktörlerle yılların verdiği deneyimin sonucudur.
Rieter uzmanları, bu manşonları tek bir amaç doğrultusunda
geliştirdiler: üstün kalite. Bu manşonlar, tüm kullanım ömrü
boyunca çok yüksek iplik kalitesi ve tutarlı performans
sağlar. Manşonların taşlama özellikleri çok uygundur. Böylece

taşlamadan sonra bile Shore sertliği korunur; uzun bir süre
boyunca sürdürülebilir ve neredeyse tamamen sorunsuz
bir çalışma sağlanır. Manşonların 2 ve 3 Serisi birbiriyle
değiştirilebilir. Açık ve net etiketleme; Ri-Q-Cots, seri ve Shore
sertliğinin kronolojik yaşını belirlemeyi sağlar.
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Üretim ayı ve yılı

2

Seriyi tanımlayan R harfinden sonraki ilk rakam

3

Shore sertliğini tanımlayan son iki rakam
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Orijinal parça olduğunun kanıtı olarak Rieter logosu ve adı
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Tanım

Seri

Renk

Shore sertliği

Ri-Q-Cot R 363

3

Mor

63

Ri-Q-Cot R 366

3

Pembe

66

Ri-Q-Cot R 370

3

Gri yeşil

70

Ri-Q-Cot R 375

3

Gece mavisi

75

Ri-Q-Cot R 383

3

Gri

83

Her türlü uygulama için doğru manşonlar.

Optimum sonuçlar için Ri-Q-Cots manşonlarının Ri-Q-Aprons
Rieter apronları ile birlikte kullanılması önerilir. Ri-Q-Aprons
uzun kullanım ömrü ve mükemmel kalite sunar. En zorlu
koşullarda bile aşınmaya karşı çok iyi direnç gösterir, bu
sayede uzun bir kullanım ömrüne sahiptir. Ri-Q-Aprons ayrıca
zaman içinde kalitelerini korumayı sağlayan esneklikleri ile
tanınır. Hangi ham madde veya iplik numarasını eğirdiğinizden
bağımsız olarak Rieter, en zorlu ihtiyaçları bile karşılamak için
çok çeşitli ve farklı Ri-Q-Aprons sunmaktadır.
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Bu broşürde verilen bilgiler, çizimler ve bunlarla
ilgili tüm veriler basım tarihinden itibaren geçerlidir. Rieter, daha önceden bilgi vermeksizin istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Rieter sistemleri ve Rieter yenilikleri patentlerle
korunmaktadır
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