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COMPACTdrum kompaktlama aparatı

Minimum tüylülük ve
maksimum esneklik
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Minimum tüylülük
COMPACTdrum, iplik tüylülüğünü azaltmayı tamamen yeni bir seviyeye taşıyan optimum
özelliklere sahip iplikler üretir: Uzun tüyler mutlak minimum değere düşürülür. Rieter'in
kompakt ipliği, sonraki işlemlerde de fazlasıyla talep edilmektedir.
COMPACTdrum sisteminde kullanılan uzun ömürlü teknoloji komponentleri, hangi ham
maddenin kullanıldığına bakılmaksızın iplik kalitesinin uzun vadede sürekli olarak yüksek
kalmasını sağlar.

Kârlı kompaktlama

Olağanüstü esneklik

Yeni COMPACTdrum kompaktlama aparatı,
Rieter'in düşük bakım gerektiren tambur
kompaktlama teknolojisinin avantajlarını daha
da geliştirmektedir. COMPACTdrum, kompakt
ipliklerin çok düşük üretim maliyetleriyle
eğrilmesine olanak verir. Bu, öncelikli olarak
maksimum verimlilikte bile düşük enerji
gereksinimleri sayesindedir.

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

Delikli tambur sistemi, uzun kullanım ömrüne
sahip komponentlerle donatıldığı için oldukça
az bakım gerektirir. Bu, bakım maliyetlerinin
en aza indirilmesini sağlar.

COMPACTdrum her türlü elyafı
işleyebilir ve ayarları ham maddeye
göre uygun şekilde belirlemek hızlı
ve kolaydır. Elyaf seçimi ve iplik
numarasındaki sınırlamalar geçmişte
kaldı.
Aparat, herhangi bir Rieter ring
iplik makinasına uyacak şekilde
özelleştirilebilir. Mevcut Rieter
makinalarına kolayca retrofit yapılabilir.
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Bu broşürde ilgili veri taşıyıcısında verilen bilgiler,
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