Koruyucu Bakım Paketleri

Koruyucu Bakım
Paketleri

İhtiyacınız olan parçalar, ihtiyaç duyduğunuz anda hazır

Avantajlarınız:
• Maksimum çalışma süresi
• Mükemmel kalite
• Oldukça düşük fiyatlar

RSB-D 35 cer makinasına yönelik koruyucu
bakım paketinde bulunan parça örnekleri

Koruyucu Bakım Paketleri
Koruyucu Bakım Paketleri, elyaftan iplik eğirme hazırlığına ve nihai iplik eğirmeye kadar Rieter makinalarının revizyonlarında
kullanılmak üzere sunulan yedek parça setleridir. Paketler, belirli bir süredir çalıştırılan makinalar için önerilir ve her bir makina yapılandırmasına göre özelleştirilmiştir.

MAKSIMUM ÇALIŞMA SÜRESI

DAHA DÜŞÜK FIYATLI MÜKEMMEL KALITE

Son derece rekabetçi piyasa koşulları, iplik üreticilerinin üretim durdurma olaylarını en aza indirgemek zorunda oldukları
anlamına gelir. Bir planlı bakım revizyon işlemi, çok sayıda küçük acil üretim durdurma olayına kıyasla daha az maliyetlidir.
Rieter, çalışma süresini en üst seviyeye çıkararak üreticilerin
rekabet ortamında bir adım öne çıkmalarına yardımcı olmak
için Koruyucu Bakım Paketleri sunmaktadır.

Rieter her zaman olduğu gibi mükemmel kalitede parçalar
sunmaktadır. Rieter Koruyucu Bakım Paketleri aynı mükemmel kalitedeki parçaları, ayrı olarak satın alınanlara kıyasla
oldukça düşük fiyatlara sağlamaktadır.

KORUYUCU YAKLAŞIM
Rieter makinaları üstün performanslarıyla ünlüdür. Ancak en
iyi donanımın bile zaman zaman yedek parçalara ihtiyacı vardır. Koruyucu Bakım Paketleri, belirli bir süredir çalıştırılan
makinalarda gerçekleştirilen revizyonlarda en sık değiştirilmesi gereken parçaları içerir. Bu, iplik üreticilerinin koruyucu
bakımlarını kolayca planlamasını sağlar.

Maksimum
çalışma süresi

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ MODÜLER TASARIM
Koruyucu Bakım Paketi modüler bir teklif olup şunlardan oluşmaktadır:
• makina çalışmama süresini en aza indirmek için gerekli tüm
parçaları içeren müşteriye özel bakım paketi
• bakım paketinizi tamamlamak ve maksimum çalışma süresine ulaşmak için ihtiyaca göre tavsiye edilen parçalar
• talebiniz üzerine Rieter uzmanları tarafından koruyucu bakım paketinin uygulandığı ve gerekli ayarların yapıldığı bakım hizmeti

Koruyucu Bakım Paketleri

İhtiyaca Göre Tavsiye
Edilen Parçalar

Müşteriye Özel
Bakım Paketleri

Koruyucu Bakım Paketleri müşterilerin maksimum çalışma süresini elde etmesini sağlar

Bakım
Servis
İhtiyaca Göre
Tavsiye Edilen
Parçalar

Müşteriye Özel
Bakım Paketleri

Rieter, koruyucu bakım için müşterilerin ihtiyaçlarına göre
özelleştirilmiş modüler bir yaklaşım sunmaktadır

Koruyucu Bakım Paketleri
Doğru parçaları doğru zamanda takmak, çalışmama süresini en aza indirerek genel fabrika performansını ve güvenilirliği iyileştirebilir. Yıllar boyunca uzmanlarımız Rieter'in donanımını A'dan Z'ye analiz etmiş ve performans açısından kritik önem taşıyan çeşitli
parçalar için zamana dayalı aşınma kalıpları tespit etmiştir. Bazı parçaların kullanım ömrü diğerlerine kıyasla daha uzun olduğundan teklifimiz, en iyi maliyet etkin çözüm için yıla dayalı farklı bakım paketleri sağlar.
İplik eğirme işlemi

Makina tipi

Bakım aralığı*

Kullanılabilir Koruyucu Bakım Paketi

UNIfloc A 11

6 yıl

6 yıllık paket

UNIclean B 12

6 yıl

6 yıllık paket

UNImix B 72/B 76

6 yıl

6 yıllık paket

Kondenser A 21

6 yıl

6 yıllık paket

Tarak makinası C 60

3 yıl

3 yıllık ve 6 yıllık paketler

SB 2, SB 20, SB-D 22, SB-D 40

2 yıl

2 yıllık ve 6 yıllık paketler

SB-D15, RSB-D 35

10 yıl

10 yıllık paket

RSB-D 22/24, RSB-D 40, RSB-D45

2 yıl

2 yıllık ve 6 yıllık paketler

SB-D 45

2 yıl

2 yıllık paket

Penye makinası E 65, E 75

3 yıl

3 yıllık ve 6 yıllık paketler

UNIlap E 32

3 yıl

3 yıllık ve 6 yıllık paketler

OMEGAlap E 35

3 yıl

3 yıllık ve 6 yıllık paketler

G 32, G 33, G 35, G 36

2 yıl

2 yıllık, 4 yıllık ve 10 yıllık paketler

K 42, K 44, K 45, K 46

2 yıl

2 yıllık, 4 yıllık ve 10 yıllık paketler

Yukarıdaki makinalar için çekim
sistemi

10 yıl

10 yıllık paket

Yukarıdaki makinalar için takım
değiştirme sistemi

25.000 döngü

25.000 takım değiştirme döngüsü paketi

Yarı otomatik rotor

BT 923, R 923, R 35

2 yıl

2 yıllık, 6 yıllık ve 12 yıllık paketler

Tam otomatik rotor

R 40

2 yıl

2 yıllık, 4 yıllık ve 8 yıllık paketler

Elyaf hazırlığı
Harman hallaç hattı

Tarak
İplik eğirme hazırlığı
Cer makinası

Penye

Nihai iplik eğirme
Ring ve kompakt

* 1 yıl = 8000 çalışma saati baz alınmıştır
Diğer makinalara yönelik Koruyucu Bakım Paketleri için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçin.
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C 60 tarak makinasına yönelik koruyucu
bakım paketinde bulunan parça örnekleri

