
Q-package
En iyi iplik kalitesi için Q-Package

Q-package
Tüm Rieter ring ve kompakt iplik makinalarında kullanıma uygun

Avantajları:
• %30'a varan oranda daha az IPI ((ince yer, kalın yer ve neps) değerleri, 

veya %4'e varan oranda hammadde tasarrufu, 
veya %10'a varan oranda daha fazla üretim

• Her hammadeye göre esnek ayar
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Tüylülük Özgül mukavemet [cN/tex]IPI x 10

Kompakt iplik kalitesinin karşılaştırılması 
%100 pamuk, Ne 60, dokuma ipliği

2,66

8,8

23,823,7

12,7

30

25

20

15

10

5

0

Q-Package'li KK Standard

YÜKSEK ESNEKLIK

Q-Package'de farklı komponentleri kullanarak, her bir ham-
madde için optimum elyaf kılavuzlamayı garanti eden ayrı 
ayar yapabilirsiniz. Rieter, ayarların özel ihtiyaçlarınıza 
göre test edilmesini sağlamak için size 24 iğlik bir dene-
me seti önermektedir.

KOLAY MONTAJ

Montaj basittir ve kalifiye bir işletme teknisyeni tarafın-
dan yapılabilir.

GEREKLI SIPARIŞ DETAYLARI

Hızlı ve güvenilir bir sipariş işlemi için aşağıdaki 
sipariş detaylarını göndermenizi rica ederiz:
• Makina tipi
• İmalat yılı
• Makina ve seri numarası

Q-Package özel bir kademeli destek çubuğu (nose bar) ve aktif kafes (ACP) özelliklerini içerir. Bu, en son gelişmelerden sonraki en 
yeni versiyon olup, Ri-Q-Bridge ve standart kızağın yerini alır. Q-Package'in iki versiyonu vardır: biri, pamuk liflerinde elyaf yön-
lendirmeyi optimize etmek için damla şeklinde pimli, diğeri sentetik elyaf ve karışımları içindir.

Gereksinimlere bağlı olarak, Q-Package kaliteyi yükseltebilir, hammadde tasarrufu sağlayabilir veya verimliliği arttırabilir.

Ring iplik makinalarında kullanılan Q-Package Ne 60 kompakt iplik için kalite karşılaştırması

Tüm Rieter ring ve kompakt iplik makinalarında kullanıma uygun

EN IYI IPLIK KALITESI

Pamuk işleyen ring ve kompakt iplik makinalarında kaliteyi 
yükseltmek amacıyla kullanılan Q-Package'nin başarısı 
tüm eğirme prosesinde %30'a varan oranda daha az 
IPI değeri (ince yer, kalın yer ve neps) ile ispatlanmıştır. 
Q-Package iplik mukavemetine etkilemeksizin, sık ratlanan 
hataları ve klasimat hatalarını azaltır.

HAMMADDE TASARRUFU

Damla şeklindeki pim kısa elyaf kılavuzlamayı optimize eder. 
Bu, orjinal iplik kalitesi muhafaza edilirken, penye işlemi sıra-
sında %4'e varan oranda hammadde tasarrufuna olanak verir. 
Kısa elyaf oranı yüksek olan ham maddede iplik özellikleri ile 
ilgili avantajlar çok daha belirgindir. 

ARTAN VERIMLILIK

Q-Package sayesinde, iğ dönüş hızı, IPI değerlerini ve tüylü-
lüğü etkilemeksizin maksimum devir/dak. limitlerinde %10'a 
varan oranda arttırılabilir. Verimlilik artarken kalite değiş-
meden kalır.

Q-package

Bu broşürde verilen bilgiler, çizimler ve bunlarla ilgili tüm ve-
riler basım tarihinden itibaren geçerlidir. Rieter daha önceden 
bilgi vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Rieter 
sistemleri ve Rieter yenilikleri patentlerle korunmaktadır.
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