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Yüksek verimlilikle üretilen 
yüksek kaliteli iplikler



LENA iğler, IE4 ana motorlar ve op-
timize emiş sistemleri gibi enerji 
tasarrufl u komponentler sayesinde 
minimum seviyede enerji tüketimi.
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2



Enerji tasarruflu 
makina 
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Tutarlı bağlama 
performansı

G 37
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Bağlama robotu ROBOspin, 
tutarlı iplik bağlama kalitesini 
ve yüksek iplik makinası 
verimliliğini garanti eder. 
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G 37

Yarı elektronik çekim 
sistemi sayesinde esnek 
ve hızlı iplik parametresi 
değişimi. Bu da kısa makina 
geçiş süresi sağlar.
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Yüksek makina 
verimliliği
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Enerji tasarrufu
LENA iğler, IE4 ana motorlar ve 
konvertör kontrollü emiş ile emiş 
borusu ECOrized gibi optimize 
edilmiş makina parçaları.

Suni ve sentetik elyaf 
için de mükemmel 
çalışma performansı
Suni ve sentetik elyaf ve karışımlarını 
üretmek için özel komponentler

Yenilikçi kompaktlama 
çözümleriyle 
maksimum esneklik
Evrensel kullanım için
COMPACTdrum, COMPACTeasy, 
COMPACTapron ve Yeni EliTe® 

Minimum personel 
kullanımıyla tutarlı 
performans
Tam otomatik bağlama robotu ROBOspin

Yüksek kalite 
ve performans
Güvenilir kalite 
komponentleri olarak 
SERVOgrip ve Q-package'lar

Özel i̇plikler için
tam esneklik 
Tüm makina uzunlukları ile 
kullanılabilen şantuklu, özlü 
ve twin iplik üretim sistemleri
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G 37G 37ÜSTÜN 

Ring i̇plikçilikte yeni 
ekonomik çözümler
Bu çözümlerin odağında düşük fi yat 
ve işletmeyi değiştirme yer alır

İplik parametrelerini 
hızlı değiştirme
Yarı elektronik çekim sistemi sayes-
inde hızlı iplik parametre ayarı

Yüksek makina 
verimliliği
ISM basic ile devamlı izleme 
sürekli üretkenliği güvenceye alır

Minimum i̇ş yükü
ROBOload için eklenebilir WILDload 
sistemi, manuel işlem gerekmeksizin 
masura beslemesi sağlar

AVANTAJLARI
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Robot doğrudan etkilenen eğirme pozisyonuna gider 
ve iplik kopuşunu en kısa sürede onarır. Sonuç olarak 
bağlama döngüsü; kops üzerinde ipliğin bulunmasından 
kopçadan geçirilmesine ve ipliği çıkış silindirinin 
arkasına yerleştirmeye kadar bir bütün halinde tamamen 
otomatik olarak gerçekleşir. Robot gerekli bilgiyi, entegre 
bireysel iğ izleme sistemi ISM'den alır.

Ring iplikçiliğinde dünya çapında 
yenilik

7 gün 24 saat tutarlı kalite

Minimum personel kullanımıyla 
maksimum verimlilik

Otomatik bağlama işlemi, iplik bağlamada tutarlı kaliteyi 
garanti eder. Döngü sırasında kopsla temas büyük oranda 
engellenir. Dış tabaka kirlenmez ve en iyi kalitede iplik 
üretilir.

ROBOspin, günün 24 saati sürekli yüksek verimlilik düzeyiyle 
çalışır. Bağlama robotu, personel gereksinimlerini büyük or-
anda azaltarak işçilik maliyetlerinde fark edilir düşüş sağlar. 
İnsan kaynaklarının planlanması ve iplikhanenin organizasy-
onu da daha kolay hale gelir.

Tam otomatik bağlama robotu ROBOspin 

İplikhanede kanıtlanmış tutarlı yüksek 
performans
ROBOspin, dünya genelinde çeşitli iplikhanelerde sürekli yük-
sek performansla çalışır. Bağlama performansı ilk denemede 
%80'e ulaşır. İkinci denemede yardımcı iplik kullanılır ve bu 
da ek %10 verimlilik sağlar. Yardımcı iplikle bağlama, hassas 
iplik tabakalarını korumaya yardımcı olur ve böylece kaliteyi 
artırır.

İplik numarası Ne 26, %100 pamuk karde 
ISM premium'lu ring iplik makinası 
1824 iğ/makina, 18000 dev/dak iğ hızı

Toplam bağlama verimliliği

Günlük ortalama verimlilik

Başarılı ilk deneme

Robot verimliliği [%]

ROBOspin, ring iplik makinaları için üretilmiş ilk tam otomatik bağlama robotudur. Makinanın her iki 
tarafındaki birer robot, başlama sırasında veya makina çalışırken oluşan iplik kopuşlarını onarır.

Her makina tarafında bir ROBOspin tüm ihtiyaçları karşılar
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Kısa makina ayar süresi

Bir elektrik kesintisi olduğunda iğlerin dönüş enerjisi makina kontrol sistem-
lerine elektrik beslemek için kullanılır. Bu sırada ana motor, jeneratör moduna 
geçer. Uzun süreli kesinti olduğunda makina kontrollü bir şekilde durur ve iplik 
kopuşu engellenir.

Elektrik kesintisi durumunda iplik kopuşu olmaz

Yarı elektronik çekim sistemi
Yarı elektronik çekim sistemli ring iplik makinası 
G 37, ekonomik iplik üretimi için tüm gerekli-
likleri sağlar. Yarı elektronik çekim sistemi, iplik 
numarası ayarları için hızlı dişli değişikliği sağlar. 

İplik bükümü ve büküm yönü gibi parametreler, 
makina ekranından kolayca ayarlanabilir. Dişlileri 
değiştirmeye veya başka mekanik ayarlar yapmaya 
gerek yoktur. Bu da işletme personeli için daha az 
işe neden olur.

Elektrik kesintisi sırasında tam kontrol, üretim kaybını azaltır

İğ
 h

ız
ı [

de
v/

dk
]

Güç

İğ motoru: jeneratör fonksiyonu

Elektrik kesintisi
2 saniyeden kısa elektrik kesintisi:

tam devir hızına geçiş

İğ motoru: motor fonksiyonu

2 saniyeden uzun elektrik kesintisi: 
kontrollü makina durdurma
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Çift taraflı emiş ile enerji tasarrufu potansiyeli

%45'e varan oranda enerji tasarrufu 

Tek tarafl ı emiş ile enerji tüketimi

Çift  tarafl ı emiş ile enerji tüketimi
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Emiş borusu ECOrized, Rieter'in geliştirdiği mükemmel 
ürünlerden bir diğeridir. Eğirme pozisyonunda düşük hava 
debisi, gerekli emiş gücünün % 50'ye kadar azalmasına 
sebep olur, bu da belirgin maliyet tasarrufu ile sonuçlanır. 
Bu, tüm iplik numarası aralığında yaklaşık olarak %10 
ortalama toplam makina enerji tasarrufu sağlar.

Emiş borusu ECOrized

Enerji tasarrufl u

Son derece verimli IE4 ana motor tahrikleri yüksek devirli 
makinalarda enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilmiştir. 
Sürekli (kalıcı) mıknatıs işlevi sayesinde daha az sayıda iği 
olan, düşük hızlı makinalarda da kullanılabilir.

Verimlilik motor teknolojisinin yanı sıra motor boyutu ile de 
ilişkilidir. Tek bir iğ motoru ve IE4 motorları tercihi ile Rieter, 
sürdürülebilir iplik üretimine yatırım yapmaktadır.

Verimli IE4 ana motor tahriki

Rieter 4 iğ kayış tahrik sistemi enerji tasarrufu sağlar ve 
kullanımı kolaydır. Kayışın iğ üzerinde 90° dolaştırılması, 
minimum temas basıncında bile iğin sorunsuz çalışmasını 
sağlar. 

LENA iğ, özellikle yüksek iğ hızları ve düşük enerji tüketimi 
için geliştirilmiştir. Bu, ek olarak %4'e varan oranda enerji 
tasarrufu sağlar 17,5 mm'lik iğ dibi çapının  enerji verimliliği 
üzerinde önemli etkisi vardır.

Çift taraflı emiş sistemi, tüm emiş sisteminin aerodi-
namik özelliklerini optimize eder. Bu da 1824 adede 
kadar iği olan makinalarda gerekli vakumu üretmek için 
gereken enerji miktarını azaltır. Tek taraflı emiş sistemi 
ile karşılaştırıldığında aynı hava debisi, daha az enerji 
kullanılarak taşınabilir. Geniş kanal kesiti ve düşük hava 
hızı, hava sürtünmesini azaltır. Bu da, ek enerji tasarrufu 
ile sonuçlanır.

4 iğ kayış tahrik sistemi ve LENA iğ Enerji tasarrufl u çift  tarafl ı emiş
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Verimlilik teknolojiye ve motor boyutuna bağlıdır

Başka sistem
Tanjansiyel kayış

Rieter sistemi
4 iğ kayış

Güç [kW]

Kaynak: Siemens
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Ring iplik makinası G 37'nin ve G 37'nin 1200 iğ ile konfigürasyonunun farklı avantajları vardır. Müşterinin güncel gerek-
sinimlerine bağlı olarak birçok çözüm mevcuttur; bu çözümler, bağlama robotu ROBOspin veya kolayca takılıp çıkarılabilen 
bir kompaktlama aparatı gibi otomasyon işlevleriyle esnek bir şekilde modifiye ve modernize edilebilir. Bu, her iplikhanenin 
ihtiyaçlarına en uygun olan uygulamayı bulabileceği anlamına gelir.

G 37'nin 1200 iğli yeni konfigürasyonu, harcanan paranın cazip düzeydeki bir karşılığıdır. Yerden tasarruf sağlamak için 
mevcut bir sisteme entegre edilebilir veya eski makinaların yerini alabilir. Bu konfigürasyon, 22000 dev/dak hızına ulaşabilen 
Novibra iği HPS 22'yi kullanır. Dayanıklı Bräcker bilezikler ve başarısı kanıtlanmış Rieter apronlar tutarlı bir iplik kalitesi ve 
makina duruş sürelerinde azalma sağlar. Bu daha kısa konfigürasyonda bile, bireysel iğ izleme sistemi ISM basic standart 
olarak kuruludur.

18,5 mm'ye azaltılmış iğ dibi çaplı yeni Novibra HPS 22 iği; daha yüksek iğ hızlarına olanak sağlar ve sıfır alt sarım için 
SERVOgrip ile donatılmıştır.

1200 iğ ile G 37'nin en iyi konfi gürasyonu 

Rieter; çok çeşitli müşteri ihtiyaçlarını ve pazar gereksinimlerini karşılayan kapsamlı bir ring iplikçilik portföyü 
sunar. Bu portföy sayesinde, iplikhaneler iplikleri daha kârlı, verimli ve sürdürülebilir şekilde üretebilirler; aynı 
zamanda hızla değişen pazar gereksinimlerine esnek bir şekilde tepki verebilirler.

13
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Bireysel iğ izleme sistemi ISM basic, standart olarak G 37'ye entegre edilmiştir. Tüm eğirme pozisyonları ve seksiyonlardaki 
LED'ler sayesinde, operatör iplik kopuşunun nerede gerçekleştiğini kolayca tespit edebilir. Operatör doğrudan iplik kopuşu 
olan iğlere yönlendirilir. Bu kılavuzlama, operatörün verimliliğini ve makinanın randımanını artırır.

İsteğe bağlı ISM premium sisteminde, tüm eğirme pozisyonlarındaki LED'lerin yanı sıra her seksiyonda bir LED ve makinanın 
başında ve ucunda ilave sinyal lambaları bulunur. Bu lambalar, iplik kopuşu için ayrı olarak tanımlanmış limit aşıldığında 
hemen yanar. Operatör makinanın ilgili tarafına ve ardından iplik kopuşunun gerçekleştiği etkilenen iğ seksiyonuna yönlendi-
rilir. Üç seviyeli ekran konsepti sayesinde operatörler ipliğin koptuğu yerlere daha da verimli bir şekilde yönlendirilir.

ISM basic ile iplik kopuşunu güvenilir şekilde görüntüleme olanağı

ISM premium ile daha da verimli

Dijitalleştirme ile yüksek makina verimliliği

Bireysel iğ izleme olmadığı zaman operatör için uzun mesafeler söz konusudur ISM premium ile operatör için çok daha az yürüme mesafesi

Eğirme pozisyonunun tanımlanması için iki farklı LED

Bir başka fonksiyonu ise her bir iğ devrini sürekli izlemesidir. İğlerden biri 
belirlenmiş parametrelerin dışına çıkarsa LED yanıp sönerek bu durumu bildirir. 
Böylece operatör hızlı ve kolay bir şekilde hangi iğin doğru çalışmadığını tespit 
edebilir. Ardından operatör hemen müdahale edebilir, böylece ham madde 
kaybı ve kalitede düşme yaşanmaz.

İsteğe bağlı olarak, bobin makinasının donanımına eğirme pozisyonunu 
belirleme fonksiyonu eklenebilir. Hatalı kops olduğunda bobin makinası ISM'ye 
bir sinyal gönderir ve ilgili eğirme pozisyonundaki ikinci LED yanar. Operatör 
doğrudan hatalı çalışan eğirme pozisyonuna yönlendirilir ve buraya hemen 
müdahale edebilir.

Fitil durdurucu, ISM premium opsiyonu ile kullanılabilir. İplik kopuşu durumun-
da, ISM fitil durdurucuya bir sinyal gönderir ve fitil beslemesi durdurulur. Bu da 
ham madde tasarrufu sağlar.
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ESSENTIAL ile iplikhaneler dijitalleştiriliyor. Rieter 
Digital Spinning Suite, tüm iplikhanenin verilerini 
anında analiz eder, böylece iplikhane yönetiminin hızlı 
karar vermesine yardımcı olur.

ISM gerekli tüm verileri toplar ve ESSENTIAL'ın 
kullanımına sunar. ESSENTIAL daha sonra, anlamlı an-
ahtar performans göstergeleri (KPI'lar) sağlar ve tüm 
eğirme prosesi için iyileştirmeleri görselleştirir.

Bu iplikhane yönetim sistemi, kapsamlı ve net olarak 
düzenlenmiş dijital analizleriyle iplikhane personelinin 
uzmanlığını güçlendirmek, verimsizlikleri ortadan kaldırmak ve 
maliyetleri optimize etmek için yönetimi destekler.

ESSENTIAL, modüler bir sistemdir. İplikhane kademeli olarak 
dijitalleştirilebilir. Rieter Digital Spinning Suite'in başlangıç pa-
keti olan ESSENTIALbasic, tüm Rieter müşterileri için ücretsizdir. 

ESSENTIAL – Rieter Digital Spinning Suite

ESSENTIAL'ın modüler yapısı

Kullanılabilir modüller Gelecek modüller

İplikhane  
Optimizasyonu 

Müşteri Avantajı Modüller

İplikhane Kontrolü

İplikhane Çalışması

İplikhane Yönetimi

ESSENTIALpredict

ESSENTIALmaintain

ESSENTIALmonitor

ESSENTIALbasic
sipariş Danışman İplik işletmesi ...
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Takım değiştirme sistemi kendi kendini izler. Takım değiştirme bankı 
özel bir profile sahiptir ve serbestletilebilir tutucuları vardır. Arıza 
durumunda takım değiştirme işlemi, bir basınç monitörü tarafından 
otomatik olarak durdurularak azami proses güvenliği sağlanır.

Kops taşıma sistemi SERVOdisc, az bakım gerektiren açık bir sistem-
dir. Sistem karşılıklı iki çapraz 70 W motorla tahrik edilir. Bunun için 
pnömatik sistemlere kıyasla sadece %10 oranında enerji gerekir.

Kalitesi kanıtlanmış benzersiz Rieter SERVOgrip sistemi takım 
değiştirme işleminin alt sarım olmaksızın gerçekleştirilebilmesini 
sağlar. SERVOgrip kullandığınızda iğ dibinden sıyrılması gereken ip-
lik artığı meydana gelmez. Bu da iplikten tasarruf sağlar ve makinayı 
temiz tutar. Elyaf uçuntusundan ve iplik artıklarından kaynakla-
nan iplik kopuşu önlenir, böylece iplik kalitesi artırılır. SERVOgrip 
sisteminde bir sıkıştırma tacı vardır. Rieter, bilezik bankı ile açılıp 
kapatılan sıkıştırma tacını üreten yegane üreticidir. Bu da ipliğin 
hassas ve kontrollü bir şekilde tespitlenmesini sağlar. Böylece kops 
değişiminden sonra iplik kopuşları büyük oranda engellenir.

SERVOgrip sistemi ile iplik tasarrufu yapın

Otomatik tutucular

Güvenilir ve ekonomik kops taşıma sistemi 
SERVOdisc

Ekonomik takım değiştirme yüksek 
verimlilik sağlar
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WILDload sistemi, işletme personeli için belirgin 
derecede daha az iş anlamına gelir. Masuralar bobin 
makinasında bir arabaya yüklenir ve ardından doğrudan 
ROBOload üzerine oturtulur. Elle yapılacak bir iş yoktur.

Eklenebilir sistem WILDload ve 
arabalı masura yükleyici ROBOload

Esnek otomasyon
Çeşitli otomasyon seçenekleri bulunmaktadır. SERVOdisc sistemiyle ring iplik makinası, doğrudan bir bobin makinasına veya 
ROBOload masura yükleyiciye bağlanabilir.

Minimum i̇ş yükü

Bobin makinasına bağlantı ROBOload Eklenebilir sistem WILDload'lu ROBOload

WILDload Sistemi: Masuralar sırayla birer birer alınır ve sonra hizalanarak ROBOload masura 
yükleyiciye beslenir.

17
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Tam esneklik i̇çin eklenebilir i̇plik 
kompaktlama aparatları

Y kanallı kompaktör Travers hareket

Kompaktlama aparatı COMPACTeasy, düşük yatırım maliyeti sayesinde müşterilerin ilgisini çekmektedir. COMPACTeasy, tüm 
standart ham maddelerden mükemmel özellikte iplikler üretir. Bu üretim, herhangi bir ek enerji gerektirmeyen yoğun çift kom-
paktlama sayesinde gerçekleşir.

COMPACTeasy, kompaktördeki y kanalı sayesinde ilave enerji 
tüketimi olmaksızın gerçek kompaktlama imkanı sağlayan me-
kanik bir kompaktlama sistemidir. COMPACTeasy, karışımların ve 
%100 suni ve sentetik elyafın eğrilmesi dahil en yaygın uygula-
malar için özellikle uygundur. Kompakt iplikçilik ile geleneksel 
ring iplikçilik arasında kolayca geçiş yapmak için hızlı takma ve 
çıkarma işlevini kullanan müşteriler için ideal çözümdür.

Travers hareket desteği, COMPACTeasy'nin bir 
parçasıdır. COMPACTeasy kompaktör doğrudan ring iplik 
makinasının standart travers çubuğuna bağlıdır. Bu 6 mm 
travers hareketine olanak verir. Bu da, mekanik sistem-
lerde normal olan ön üst silindirin hareketinde önemli bir 
avantaj sağlar. Manşonların kullanım ömrünü uzatır ve 
özellikle sürekli sabit iplik kalitesi sağlar.

compacteasy – düşük yatırım maliyetleriyle mekanik bir sistem

G 37, kompakt iplikçilikte yeni olanaklar sunar. Kolayca takılıp sökülen eklenebilir kompaktlama aparatları 
COMPACTdrum ve COMPACTeasy, ring ipliği ve kompakt iplik arasında kolayca geçiş yapılmasına imkan tanır. 
İplikler, çok yüksek iplik mukavemeti ve tüylülükte azalma gibi farklı müşteri gereksinimlerini karşılar. Başarısı 
kanıtlanmış EliTe® kompakt iplikçilik sistemi, Rieter'in sunduğu kompaktlama çözümleri yelpazesini tamamlar. 

18
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Kârlı kompaktlama Olağanüstü esneklik

Kompaktlama aparatı COMPACTdrum, tüylülüğü azaltmaya yeni bir boyut katarak müşterileri hayran bırakır. Rieter'in kom-
pakt ipliği, sonraki işlemlerde yüksek talep görmektedir. COMPACTdrum sisteminde kullanılan uzun ömürlü teknoloji kom-
ponentleri, hangi ham maddenin kullanıldığına bakılmaksızın iplik kalitesinin uzun vadede sürekli olarak yüksek kalmasını 
sağlar.

Az bakım gerektiren tambur nedeniyle tek hattaki kompaktlama 
teknolojisi COMPACTdrum, ipliklerin çok düşük üretim mali-
yetleriyle eğrilmesine olanak verir. Bu, öncelikli olarak maksi-
mum verimlilikte bile düşük enerji tüketimi sayesindedir.
Delikli tambur sistemi, uzun kullanım ömrüne sahip kompo-
nentlerle donatıldığı için oldukça az bakım gerektirir. Bu, bakım 
maliyetlerinin en aza indirilmesini sağlar.

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. Kompaktlama 
aparatı, herhangi bir Rieter ring iplik makinasına uyacak 
şekilde özelleştirilebilir ve tüm ham maddeleri işleyerek 
tüm iplik numaralarını kapsar.

COMPACTdrum – kompaktlamanın mucidinden bir sonraki adım
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Standart ve özel i̇plik üretiminde tam esneklik

Ring iplik makinası G 37, işletmenin değişen pazar gerek-
sinimlerine hızlı bir şekilde cevap vermesini sağlayan çok 
yönlü bir çözümdür. Alternatif olarak makina, şantuklu 
iplik veya multi-count sistem ile donatılabilir. En yeni 
nesil servo motorlar, şantuklu iplik üretimindeki yüksek 
dinamikler için idealdir.

İşletim biriminden veya uygun yazılıma sahip harici 
bir bilgisayarla çok çeşitli şantuk tasarımları kolayca 
programlanabilir. Böylece şantuklu iplikler üstün Rieter 
kalitesi ile verimli ve kârlı bir şekilde üretilebilir.

Farklı özlü iplik aparatları ile yumuşak, sert ve dual core 
iplikler üretilebilir. Filament, ipliğe her zaman kusursuz 
biçimde entegre edilir. Özlü iplik aparatları filament için 
travers kılavuz silindiri ile çalışır. Filament için travers 
sistemi ile fitil için travers sistemi ile aynı hizadadır. 

Twin iplik üretmek için iki fitil tek bir eğirme pozisyonuna 
beslenmelidir. Çekim sisteminde ikisi de ayrı çekilir. 
Ardından fitiller eğirme üçgeninde birlikte bükülürler. 
Twin iplikler, ipliğe benzer özellikleri sayesinde ipliğin ve 
son ürünün kalitesini artırır.

Yeni EliTe® dünyanın en çok kullanılan ve çok yönlü kompakt 
iplikçilik sistemidir. Yenilikçi komponentler diğer pnömatik 
kompaktlama çözümlerine kıyasla makina verimliliğini ve 
iplik kalitesini daha da artırır ve işletme maliyetlerini düşürür. 

Yeni EliTe®, seçkin iplikhanelerin kalite tutarlılığı ve eğirme 
pozisyonları arasında minimum değişiklik açısından bir 
kompakt iplikçilik sisteminden bekledikleri en zorlu talepleri 
karşılamak üzere tasarlanmıştır. Sistem evrensel olarak 
uygulanabilir ve ham madde ve iplik numarası bakımından 
sınırlama getirmez.

 Tamamı yeni EliTe® komponentleri, mükemmel üretim 
kalitesine sahiptirler, uzun kullanım ömrü için tasarlanmış ve 
Almanya'da geliştirilmişlerdir. 

Rieter dünya çapında tüm iplik kompaktlama teknolojilerine 
erişimi olan tek tedarikçidir. Başarısı kanıtlanmış yeni EliTe® 
kompakt iplikçilik sistemi, Rieter'in sunduğu kompaktlama 
çözümleri yelpazesini tamamlar.

İstenildiği anda şantuklu iplik üretir

Kusursuz özlü iplik üretimi

Twin ipliklerin kolay üretimi

Yeni EliTe® kompakt iplikleri
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Suni ve sentetik elyaf için de mükemmel 
çalışma performansı

Suni ve sentetik elyaf ve karışımlar için özel komponentler
Rieter, özellikle suni ve sentetik elyaf için SERVOgrip bıçağı, daha büyük çaplı alt silindirler ve güçlendirilmiş separatörler 
gibi eksiksiz bir komponent paketi sunar. Modüler bir settir. Her bir parça, müşteri ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilir. Suni ve 
sentetik elyaf paketi, suni ve sentetik elyaf ve karışımlardan yapılan ipliklerde eğirme performansını artırır.

Rieter, takım değiştirmeden önce iplik bükülmesini azaltan bir 
teknoloji geliştirmiştir. SERVOgrip bıçağı ile birlikte kullanıldığında, 
takım değiştirirken yüksek mukavemetli iplikler veya özlü iplikler 
bile düzgün şekilde kesilebilir.

SERVOgrip bıçağı ile suni ve sentetik elyaf 
ipliklerini güvenle kesme olanağı

SERVOgrip bıçağı, takım değiştirme sırasında ipliği 
hatasız bir şekilde keser ve makinanın çalışmaya 
başlaması sırasındaki iplik kopuşlarını önler.

Alt silindirlerin çapı daha büyüktür ve uzun suni ve 
sentetik elyaf kullanıldığında makinanın çalışma 
özelliklerini iyileştirir.

Separatörlerin metal ile güçlendirilmiş ön kenarı, 
dönen iplik uçlarından kaynaklanan çentik 
oluşumunu engeller. Elyaf sıkışması olmaz. İpliğin 
hareketi uçan elyaf ile kesintiye uğramaz; bu 
sayede iplik kopuş oranı çok düşüktür.
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Yüksek verimlilik ile maksimum i̇plik kalitesi 

Mümkün olan en yüksek verimlilik seviyesi ve 
minimum enerji tüketimi, iplik üretim maliyetlerinin 
düşmesini sağlar. Benzersiz Rieter eğirme geometrisi 
ve yüksek kaliteli teknoloji komponentlerinin tutarlı 
bir şekilde kullanımı sayesinde G 37 en yüksek iğ 
hızlarında çalışır. Bu da sürekli bir şekilde maksi-
mum üretim ve yüksek iplik kalitesi sağlar. Kopslar 
oluşturma aşamasındayken bile eğirme işlemi yüksek 
hızda gerçekleştirilebilir. Örneğin iplik numarası 
Ne 30 ile yılda makina başına %2'ye varan oranda 
daha fazla iplik üretilebilir.

Pamuk için kalite paketi Q-Package bir burun çubuğu, 
"aktif" kızak (hareketli saptırma kenarı) ve baskı çubuğu 
(pim) içerir. Kızak ile çıkış silindirinin kıstırma noktası 
arasındaki elyaf kılavuzlama hareketi, Q-Package ile daha 
da iyileştirilir. İpliğin düzgünlüğü (CVm%) %1'e varan 
oranda iyileştirilir. Aynı zamanda iplikteki sık rastlanan 
hatalar %10 ile %30 arasında azaltılır.

Maksimum iğ hızları

Q-Package – pamuk için kalite paketi

Çekim sisteminde hedeflenen elyaf kılavuzlama

Kops oluşumu [mm]

İğ
 h

ız
ı

Aynı maksimum iğ hızında %2'ye kadar yüksek verimlilik

Rieter Diğerleri
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Rieter'in geliştirdiği üst silindir manşonları Ri-Q-
Cot, mükemmel iplik kalitesini garanti eder. İşlenen 
ham madde ve iplik numarasına bağlı olarak farklı 
manşonlar mevcuttur.

Bräcker'in yüksek kaliteli TITAN bilezikleri, standart 
G 37 paketine dahildir. Bu bilezikler uzun bir kullanım 
ömrüne sahiptir.

Tüm makinalar, yalnızca mükemmel çalışma özel-
liklerine sahip, başarısı kanıtlanmış Novibra kaliteli 
iğlerle gönderilmektedir. Enerji tüketimi ve gürültü 
seviyesi diğer ürünlere kıyasla daha düşüktür. Novibra 
iğleri çalışırken titreşimi en alt düzeye indirdiği için 
daha yüksek iğ hızları elde edilebilir.

Rieter'in hassas ve yüksek kaliteli eğirme masurası 
Ri-Q-Tube, son derece stabil bir polimer karışımından 
yapılmıştır ve yüksek bir çalışma hassasiyeti vardır. 
İğ yatakları, yüksek hızlarda bile minimum seviyede 
yüke maruz kalır.

Standart olarak birinci sınıf 
komponentler

Ri-Q-Draft çekim sistemi, çoğu uygulama için ideal elyaf kılavuzlama 
özelliği sağlar ve son derece stabil bir çalışma şekline sahiptir. Ri-
Q-Bridge saptırma köprüsü, eğirme işlemindeki en önemli kompo-
nentlerden biridir. Kızağın uygun konumu ve şekli, çıkış silindirinin 
kıstırma noktasına olan mesafesini kısaltır. Alt apronlar da dahil olmak 
üzere belirtilen tüm teknolojik komponentler birbiriyle mükemmel 
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece elyaf, ana çekim bölgesinde 
ideal bir şekilde kılavuzlanır. 

Çekim sisteminde ideal elyaf kılavuzlama 
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Makina verileri 
Ring iplik makinası G 37

Makina uzunluğu L [mm] Versiyona bağlı emiş kafası uzunluğu [mm]
L = (iğ sayısı/2 x iğler arası mesafe) + ara tahrik + sabit (C) Emiş Tek tarafl ı* Çift  tarafl ı*

C1: Araba olmadan ROBOload ve WILDload sistemi 5828 7284
Maksimum iğ sayısı C2: Araba olmadan ROBOload 5185 6641
70 mm iğler arası mesafe ile her makinada 1824 iğe kadar C3: Murata, Savio, Schlafh orst'a bağlantı 4180 5636
75 mm iğler arası mesafe ile her makinada 1632 iğe kadar

*Tek tarafl ı emiş özelliği 1632 iğe kadar mevcuttur. Çift  tarafl ı emişte her zaman ara 
tahrik vardır ve 1296 iğden itibaren mevcuttur.

Ara tahriksiz makina
1248 iğe kadar: tüm ham maddeler, 70 ve 75 mm iğler arası mesafe Makina uzunluğu L [mm] için örnek hesaplama
1440 iğe kadar: %100 pamuk, 70 mm iğler arası mesafe 1824 iğ, 70 mm iğler arası mesafe, ara tahrik, çift  tarafl ı emiş, bağlantı

L = ([1824/2] x 70) + 600 + 5636 = 70076 mm
Ara tahrikin (IMD) uzunluğu: 600 mm
ROBOload uzunluğu: 1005 mm G 37 1 için örnek hesaplama uzunluk 200 [mm]
Eklenebilir sistem WILDload uzunluğu: 643 mm 1200 iğ, 70 mm iğ arası mesafe, tek tarafl ı emiş, ROBOload
Araba uzunluğu: 980 mm ve 1200 mm mevcut L = ([1200/2]*70) + 5185 = 47185 mm 

1062

1062

1380

1586

L1 = (her makinadaki iğ sayısı/2) x iğler arası mesafe

L = L1+ (IMD) + C3
Bobin makinası bağlantısı ile uzunluk

L1 = (her makinadaki iğ sayısı/2) x iğler arası mesafe

G 37 1200 için L = L1 + C2 (5185)

L = L1+ (IMD) + C2
ROBOload ile uzunluk

L1 = (her makinadaki iğ sayısı/2) x iğler arası mesafe

L = L1 + (IMD) + C1
ROBOload ve WILDload sistemiyle uzunluk

20
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20
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20
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Teknolojik veriler

Malzeme 63 mm (2 1/2 inç) stapel uzunluğuna kadar 
pamuk, suni ve sentetik elyaf ve karışımlar

İplik numarası

Pamuk 90 tex – 3,7 tex
11 – 270 Nm
Ne 6,5 – 160

Karışımlar, suni ve sentetik
elyaf

60 tex – 3,7 tex
17 – 270 Nm
Ne 10 – 160

Büküm aralığı 400 – 3000 T/m (10,2 – 76,1 T/inç)

Çekim 12 – 95 kat (mekanik)
12 – 80 kat (teknolojik)

Makina verileri

İğ sayısı 

Maks. 70 mm iğler arası mesafe ile 1824
75 mm iğler arası mesafe ile 1632

Min. 288 (istek üzerine 144)

Seksiyon başına 48

İğler arası mesafe 70; 75 mm

Bilezik çapı

70 mm iğler arası mesafe 36; 38; 40; 42; 45 mm

75 mm iğler arası mesafe 36; 38; 40; 42; 45; 48; 51: (54) mm

Masura boyu

70 mm iğler arası mesafe 180 – 230 mm 

75 mm iğler arası mesafe 180 – 250 mm

Makina genişliği (ROBOspin olmadan)

İğin merkezi üzerinde 660 mm

Takım değiştirme bankı içeride 1062 mm

Takım değiştirme bankı 
dışarıda

1380 mm

G 37 1200 – Yeni ekonomik çözüm

İplik numarası Ne 20 – 80 (Ne 10 – 80 seçeneği)

İğler arası mesafe 70 mm

Maks. iğ 1200

İğ tipi/maks. hız Novibra HPS 22/22000 dev/dak

Emiş Tek tarafl ı invertörsüz

Ana motor 55 kW (90 kW IE4'e kadar seçenek)

Teknik veriler

İğ hızı (HPS 25 ile) 25000 dev/dak değerine kadar

Kurulu güç

Ana tahrik motoru
iğ sayısına bağlı olarak

55; 80 kW (IE3)
75; 90 kW (IE4)

Çekim sistemi tahriki

(%100 pamuk için)
576 iğe kadar 
624 – 864 iğ
912 – 1440 iğ
1448 – 1824 iğ

1 x 6,5 kW
2 x 4,0 kW
2 x 6,5 kW
2 x 6,5 ve 1 x 4,0 kW (IMD)

Planga tahriki 1,75 kW

Güç kaynağına bağlı olarak tek tarafl ı emiş (50/60 Hz)

1200 iğe kadar
1248 – 1440 iğ
1488 – 1632 iğ

6,5 kW
9,0 kW
12,6 kW

1824'e kadar ECOrized boru 6,5 kW

Konvertörlü tek tarafl ı emiş (50/60 Hz)

912 iğe kadar
960 – 1440 iğ

6,5 kW
12,6 kW

Konvertörlü çift  tarafl ı emiş (50/60 Hz)

1296 – 1824 iğ 2 x 6,5 kW

EliTe® için ilave
uygulamaya bağlı olarak

5,5 – 20 kW

ROBOspin verileri (opsiyon)

ROBOspin'le birlikte 
makina genişliği

1586 mm

Basınçlı hava
Min. besleme basıncı 7 bar

Kurulu güç 2 x 0,48 kW

Seçenekler

• COMPACTdrum
• COMPACTeasy
• EliTe® kompakt 

iplikçilik
• EliTwist®
• Twin iplik
• Özlü iplik aparatı

• Şantuk ve çok numaralı 
• Q-Package
• Suni ve sentetik elyaf 

paketi
• LENA iğ
• 75; 90 kW IE4 

ana motor
• Güç izleme

• ISM premium
• ROBOspin
• DOFFlock 
• WILDload sistemli 

ROBOload
• Fitil durdurma 

tertibatı
• ESSENTIAL

Şebeke bağlantısı

Nominal voltaj 380 – 440 V; 50/60 Hz
Diğer nominal voltaj değerleri istek üzerine 
temin edilebilir

Basınçlı hava

Min. besleme basıncı 7 bar

Egzoz havası hacmi

Tek tarafl ı emiş
Tek veya çift  tarafl ı emiş Çift  
tarafl ı emiş

6910 m3/sa., 1200 iğ ile
9400 m3/sa 1632 iğ ile
10510 m3/sa. 1824 iğ ile

ECOrized emiş borusu ile
hava debisi tek tarafl ı emiş

7220 m3/sa. 1824 iğ ile

Gereken vakum 50 – 200 Pa
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Com4®ring
Yarn of choice
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Rieter ring iplik makinalarında 

üretilen Com4®ring ipliği, diğer 

ring ipliklerine göre daha sabit bir 

kaliteye sahip olması ile tanınır. 

Com4®ring ipliği çok kalın numa-

radan çok ince numaraya kadar 

tüm iplik aralığını kapsar ve tüm 

elyaf işlenebilir. Com4®ring ipliğin 

ayırt edici özellikleri, iyi fonksiyo-

nel özelliklere ve giyim konforuna 

neden olan yüksek mukavemet ve 

yüksek tüylülüktür. Terbiye işlemi 

görmüş kumaş, çok iyi opaklık ve 

yumuşak tutum ile öne çıkar.

İplik özellikleri
• ham madde, iplik numarası ve iplik 

özelliklerinde yüksek seviyede 
esneklik

• Yüksek özgül mukavemet
• Yüksek tüylülük

Kumaş görünümü
• yumuşak tutum ve dökümlülük
• Mükemmel opaklık
• Kumaş tasarımları için çok geniş 

bir ürün yelpazesi

Karakteristik 
son ürünler
• evrensel uygulanabilirlik
• Dış giyim
• İç giyim
• Ev tekstilleri

İşlem avantajları
• i̇yi çalışma performansı
• Hava jetli dokumada iyi atkı atımı 

ve düşük hava tüketimi
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