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COMPACTdrum  

COMPACTdrum 
COMPACTdrum kompaktlama aparatı 

Minimum tüylülük ve 
maksimum esneklik



OLAĞANÜSTÜ
AVANTAJLAR



COMPACTdrum

Kârlı kompaktlama
Yeni kompaktlama aparatı COMPACTdrum, 
Rieter'in az bakım gerektiren 
tamburlu kompaktlama teknolojisinin 
avantajlarını daha da geliştirmektedir. 
COMPACTdrum, kompakt ipliklerin çok 
düşük üretim maliyetleriyle eğrilmesine 
olanak verir. Bunun başlıca nedeni, 
maksimum verimlilikte bile düşük enerji 
gereksinimleridir.

Delikli tambur sistemi, uzun kullanım 
ömrüne sahip komponentlerle donatıldığı 
için oldukça az bakım gerektirir. Bu, 
bakım maliyetlerinin minimum seviyede 
tutulmasını sağlar.

Minimum tüylülük
COMPACTdrum, iplik tüylülüğünü azaltmayı tamamen yeni bir seviyeye taşıyan optimum 
özelliklere sahip iplikler üretir: Uzun tüyler olabilecek en düşük seviyeye düşürülür. Rieter 
kompakt iplik, sonraki işlem kademelerinde de yoğun talep görmektedir.

COMPACTdrum sisteminde kullanılan uzun ömürlü teknoloji komponentleri, hangi ham 
maddenin kullanıldığına bakılmaksızın iplik kalitesinin uzun vadede sürekli olarak yüksek 
kalmasını sağlar. Ayrıca COMPACTdrum, kompaktlama prosesini sürekli olarak izleyen 
bir algılama işlevine de sahiptir. Bu sayede tutarlı olarak tamamen kompaktlanmış iplik 
üretimi sağlanır ve personel ihtiyaçları azalır.

Maksimum esneklik
Kompaktlama aparatının takılması ve 
sökülmesi kolaydır. Klasik ring iplikleri 
ve kompakt iplikler aynı makinada 
eğrilebilir. Bu, sürekli olarak değişen 
pazar gereksinimleri karşısında yüksek 
esneklik sunar.

COMPACTdrum neredeyse her türlü 
elyafı işler ve ham maddeye göre 
kolayca ve hızlıca ayarlanabilir. 
Yeni Rieter ring iplik makinaları 
COMPACTdrum ile teslim edilebilir. 
Mevcut Rieter makinaların neredeyse 
hepsinde minimum montaj çabasıyla 
modernizasyon uygulanabilir.
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