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Esnek bir makina ile 
ekonomik iplik üretimi

Otomatik hava jetli i̇plik makinası J 26

Hava jetli iplikçilik
Hava jetli iplik makinası J 26



J 26

200 adede kadar eğirme üni-
tesi, 6 adede kadar robot ve 
ekleme için eğirme ünitesi oto-
masyonu; makina verimliliğini 
ve esnekliğini önemli ölçüde 
artıran özellikler.
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Ekonomik 
i̇plik üretimi
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Uygulamada 
esneklik
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J 26

J 26, bağımsız makina tarafl arı 
ve genişletilmiş ürün yelpaz-
esi ile uygulamada en yüksek 
esnekliği sağlar.
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Özelleştirilmiş 
ve yenilikçi 
çözümler 
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J 26

Özel teknolojili komponentler ve 
yabancı elyaf algılamalı Rieter 
Q 20AF iplik temizleyici %100 
penye pamuk ipliğin mükem-
mel yumuşak tutumlu olarak 
eğrilmesini sağlar.  
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J 26ÜSTÜN
AVANTAJLAR

Bağımsız makina 
tarafl arı
Tamamen bağımsız ayarlama 
ve bobin taşıma

Kolay i̇şletim
Açılan eğirme düzesi, kovalar, eğirme ünitesi 
ve sarım ünitesinin bir bakışta göründüğü 
yerden kolay işletim

Enerji tasarruf 
konseptleri
Eğirme ve sarım üniteleri için 
bireysel tahrikler, komponentlerin 
daha uzun süreli kullanımı için 
travers sistemi, hava ve enerji 
tasarrufu için çözümler

Verimlilikte gelişmeler
Minimum işletme alanında altı robotla 
200'e kadar eğirme ünitesi ve 500 m/dk'ya 
kadar üretim hızı 

8



9

Rieter iplik 
temizleyici
Özel hava jetli temizleme kanalları 
ve yabancı elyaf algılama içeren 
benzersiz opto-dijital temizleme 
teknolojisi

Ekonomik üretim
%100 penye pamuk ipliklerin ekonomik 
üretimine uygun ve kumaşın yumuşak 
tutumuna katkıda bulunan özelliklere 
sahip eğirme ünitesi tasarımı

Özelleştirilmiş ürünler
Yüksek mukavemetli ipliklerden yapılmış 
yumuşak tutumlu kumaşlar

Ekleme teknolojisi
Otomatik ekleme hazırlığı ile ipliğe 
benzer ekleme, %100 kalite kontrol

Optimize sarım 
konsepti
Yumuşak kenarlı, daha ağır ve homojen 
yoğunluklu bobinler
Boyama bobinleri için kolay ayar
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Rieter . Hava jetli i̇plik makinası J 26

Daha fazla esneklik
Hava jetli iplik makinası J 26 – %100 penye pamuk 

Hava jetli iplik makinası J 26, %100 penye pamuk dokuma ve örgü iplik 
uygulamasına başarıyla giriyor. Kovaların eğirme ünitesinin altında bulunduğu 
benzersiz makina tasarımı saf pamuk eğirmeye olanak tanır. Penye şeridinin eğirme 
ünitesine girerken kısa bir yol izlemesi şeritte kontrolsüz çekimler oluşmasını önler 
ve sabit iplik kalitesi sağlar. Yeni tasarlanan emiş sistemi ve kondenserler, çekim 
sisteminin üretim süresi boyunca temiz kalmasını sağlar. Bu aynı zamanda, sabit 
ve yüksek iplik kalitesini destekler. Bükümde elyaf kaybı minimumdur. Elyaftan 
faydalanma derecesinin çok iyi olması ve yüksek üretim hızı, %100 penye pamuk 
eğirmeyi son derece ekonomik bir uygulama haline getirir. Yabancı elyaf algılamalı 
Rieter Q 20AF iplik temizleyici iplik kalitesini kontrol eder. 

Elyaf, S ya da Z yönlerinde zedelenmeden bükülür. Daha ince iplik numaralarında, 
S ve Z bükümlü ipliklere örmede gerek duyulur. Dönüşümlü besleme kumaşa daha 
fazla stabilite (burulma etkisi oluşmaz) ve yumuşaklık sağlar. J 26'da iplik eğirme 
için özel yumuşak iplik ayarıyla olağanüstü yumuşak ve stabil, pazarlarda kabul 
görmüş bir ürün olan hava jetli iplik kumaşı elde edilir.

J 26'da yumuşak penye pamuğun ekonomik üretimi yalnızca şunlarla mümkün olur:
• Şeritte kontrolsüz çekimi ortadan kaldıran, kovadan eğirme ünitesine kısa şerit 

yolu 
• Temiz bir çekim sistemi ve eğirme ünitesiyle sabit iyi iplik kalitesi
• Büküm alanında en düşük elyaf kayıpları ve en yüksek üretim hızlarıyla ekonomik 

üretim
• J 26'da özel ayarla yumuşak kumaş
• S ve Z bükümlü hava jetli iplik kullanılarak yumuşak kumaş 

%100 penye pamuk: Yumuşak penye pamuk 
iplikleri J 26'nın uygulama aralığını genişletir
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Rieter . Hava jetli i̇plik makinası J 26

Telef Tali giderlerİşçilik SermayeEnerji
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İplik dönüştürme maliyeti
%100 penye pamuk, Ne 30, çıkış hızı 440 m/dakika 

-%11,3

Kaliteli ve nicelikli i̇plik eğirme 
Com4®jet ipliğin yüksek verimlilikte yeni yapısı

Aşağıda belirtilen hususlar dolayısıyla verimlilik artar:
• 200 eğirme ünitesine kadar makina uzunluğu
• 6 adede kadar robot
• 500 m/dakikaya kadar üretim hızı
• otomatik ekleme hazırlık (APP)

J 26 hava jetli iplik makinası tasarımındaki gelişmeler makina verimliliğini 
arttırmayı, fakat aynı zamanda veya makinayı çalıştırmak için gerekli işletme 
personeline olan gereksinimi azaltmayı hedeflemektedir.

Com4®jet yumuşak iplik

Otomatik ekleme hazırlık (APP)
J 26 hava jetli iplik makinası, bir kalite kesmesi durumunda eğirme ünitesi 
üzerinde otomatik ekleme hazırlık işlemini gerçekleştiren APP sistemini içerir. 
Ünite, robot gelmeden önce kendini ekleme işlemine hazırlar. Bu nedenle 
kalite duruşları nedeniyle meydana gelen iplik kopuşlarının büyük bir kısmı 
için ekleme döngüsü yarı yarıya kısalır. Daha kısa ekleme döngüsü ekleme 
işlemini daha etkin hale getirir ve robotların daha fazla eğirme ünitesine hizmet 
vermesine olanak verir.

Yumuşak İplik ayarı ile, Com4®jet ipliği ve kumaşı yumuşak tutumlu olur. Düşük 
eğirme havası basıncı, yüksek çıkış hızı ve uyarlanmış teknolojik komponentler, 
yumuşak iplikler ve bunun yanı sıra %10 daha düşük dönüştürme maliyetleriyle 
sonuçlanır. Düşük tüylülük ve iyi boncuklanma direnci muhafaza edilir. 
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Rieter . Hava jetli i̇plik makinası J 26

Hava jetli i̇pliğin temizliği i̇çin 
özelleştirilmiş çözüm
Rieter iplik temizleyici Q 10A* ve Q 20AF*

Rieter, 15 yıllık tecrübe ve piyasada çalışmakta olan 1 milyondan fazla sensörle, hava jetli eğirme için özel olarak tasarlanmış 
bir iplik temizleyiciyi pazara sunmuştur. Q 10A ve Q20AF iplik temizleyicileri standart temizleme kanalları ve spektrogramlara 
ek olarak, aşağıdaki özelliklere sahiptir: 

• Özel algılama kanalı, iplik düzesi tıkanıklıkları nedeniyle meydana gelen iplik yüzeyi değişikliklerini çok hızlı saptar. Hata 
10 m içerisinde saptanır ve kolayca temizlenir. 

• Q 10A ve Q 20AF, diğer iplik temizleme sensörlerinin aksine, ölçümün doğrudan dijital çıktısını verir. Bu, iplik hatası boyutu-
nun maksimum doğrulukla saptanmasını garanti eder, buna örnek olarak küçük ama uzun iplik numarası sapmaları verilebilir. 

• Q 20AF iplik temizleyici, yabancı elyafı da algılar. Açık ve 
koyu yabancı elyaf, ayarlara göre tespit edilebilir. Q 10A'nın 
tüm diğer kanalları Q 20AF işlevselliğinin de bir parçasıdır. 
Standart uygulama için Q 10A önerilir. Yabancı elyaf 
algılaması gerektiren uygulamalarda Q 20AF seçeneği tercih 
edilir.  

• Özel olarak tasarlanmış spektogram, uyarı ve alarmlar için 
ayrı limitlerin ayarlanmasına yardımcı olur ve periyodik 
hataların sebeplerinin analizi için güvenilir tespit ve veriler 
sağlar.

* ISteğe bağlı
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Rieter . Hava jetli i̇plik makinası J 26

İplik Ek

Hava jeti teknolojisi 
J 26'da S büküm ve iplik benzeri eklemeler

Rieter hava Jeti teknolojisi, standart ve yumuşak tutumlu ip-
likler için farklı iplik özelliklerine erişmek üzere esnek şekilde 
ayarlanabilir. Bundan başka, büküm yönü S ya da Z olarak 
seçilebilir. Standart Z büküm tüm uygulamalar için kullanılır. 
İnce iplik numaraları ve özellikle %100 penye pamuk için Z 
ve S bükümlü iplik kullanmak, stabil ve daha yumuşak kumaş 
sağlar. Yuvarlak bir örme makinasında dönüşümlü S ve Z 
beslemenin iki önemli avantajı vardır.

• Öncelikle, kumaş daha stabil olur, burulma etkisi en yüksek 
derecede giderilir. Birçok yıkama periyodundan sonra 
kumaş şeklini ve boyutunu korur. 

• İkincisi, S ve Z bükümlü iplik kullanılan kumaş daha 
yumuşak olur. Pamuk hava jetli iplikten üretilen kumaşın 
tutumu, ring iplikten üretilen kumaşın tutumuna daha da 
yaklaşır ancak düşük tüylülük, iyi boncuklanma direnci ve 
yıkama haslığı muhafaza edilir.

İpliğe benzer eklemeler
Eklemelerin kalitesi iplik sayısal verilerinin karşılaştırmalı 
değerlendirilmesinin yapıldığı ekleme mukavemeti ve 
şekilleriyle tanımlanır.

J 26'daki ekleme işlemi tam otomatik olup, makina elyaf 
ucu hazırlama ve Progresif Elyaf Besleme (PFF) özelliğine 
sahiptir. PFF, elyaf entegrasyonu en iyi şekilde koordine 
edilen bir işlem gerçekleştirir.

İplik temizleyici her bir eklemeyi kütle, diğer bir deyişle 
çap ve uzunluk açısından kontrol ederek eklemelerin 
sonraki işlem kademelerindeki gereklilikleri tam olarak 
karşılamasını garanti eder.

S büküm için sol muhafaza, Z büküm için sağ muhafaza

140

120

100 

80

60

40

20

0
0 20 40 60 80 100 120 140

Mukavemet [%]

Uz
am

a 
[%

]

Kabul edilmeyen alan  
(< iplik değerlerinin%65'i)

13



Rieter . Hava jetli i̇plik makinası J 26

Yer

Maliyet tasarrufu kavramı 
Yer ve enerji tasarrufu, daha ağır bobinler ve daha uzun kullanım ömrü 

1200 J 26 eğirme ünitesi (her bir makinada 200)

J 26 – Makina uzunluğu 34 m

Enerji

Rakiplere 
göre yerden 

tasarruf

İki taraflı J 26 hava jetli iplik makinası, makinanın 
altında 20˝ çaplı geniş kovalar ile, aynı üretim için 
rakiplerin tesislerine göre çok daha az işletme alanı 
gerektirir. Bu, aynı alan için daha yüksek verimlilik, 
daha düşük konstrüksiyon maliyeti ve aynı zamanda 
daha düşük klima maliyetleri ile sonuçlanır.

Tahrik tasarımı tamamen bireysel tahriklere dayanır. 
İplik kopuşu, kalite kesmesi veya bakım çalışması 
durumunda, eğirme ünitesi gereksiz yere enerji veya 
basınçlı hava kullanmaz.

Vakum için enerji artışı sürekli olarak izlenir. Ekono-
mik limit aşıldığında uyarı verilir. Bu %15'e varan 
enerji tasarrufu sağlar. 

Emişin tüm makina uzunluğu boyunca homojen 
olmasını sağlamak için uzun makinalar bölgesel 
emişli bir sistemle donatılmış olup bu sistem %5 
enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Komponentlerin kullanım süresi uzundur

Ünite eşsiz, patentli travers mekanizması ile donatılmıştır. 
Komponentler (kondenserler, eğirme düzesi, APP düze ve iplik 
temizleyici) bir taraftan diğer tarafa yavaşça travers hareketi yapar 
ve sürekli olarak şeride ve ipliğe kılavuzluk eder. Bu, üst silindirl-
erin ve apronların kullanım süresini önemli ölçüde etkiler. Sonuç 
olarak, bakım çalışmaları ve yedek parça maliyetleri belirgin 
biçimde düşer ve kalite daha uzun bir süre için garanti edilir.
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Rieter . Hava jetli i̇plik makinası J 26

Telef Tali giderler İşçilik Sermaye Enerji

Ekonomi 
Ekonomik iplik üretim yolları

Aynı üretim alanı için %108'e varan daha fazla üretim ve %128 
daha yüksek marjinal gelir
Diğer maliyet tasarrufu konseptleriyle birlikte yüksek verimlilik, 
en düşük iplik üretim maliyetini ve uygulamalar için yüksek 
marjı sağlar. J 26, 8500 m2 alana sahip bir işletme için ver-
ilen aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere, diğer hava jetli iplik 
makinaları ile karşılaştırıldığında %108'e kadar üretim ve 
%128'e kadar üretim marjı sağlar.

8500 m2 işletme alanına sahip iplikhaneye ait hesaplama örneği:
Ne 30, %40/60 pamuk/polyester karışımı 
ham madde fiyatı (karışım): 1,336 €/kg; iplik fiyatı: 2,32 €/kg 

Aşağıda belirtilen hususlar sayesinde işçilik 
maliyetleri düşüktür:
• operatöre kolaylık sağlayan iki taraflı makina 

tasarımı
• zamandan tasarruf sağlayan şerit değiştirme
• travers sistemiyle daha az eğirme ünitesi bakımı
• ağır bobinler sayesinde daha az bobin taşıma 
• ağır bobinler sayesinde daha düşük bobin taşıma 

maliyeti

Aşağıda belirtilen hususlar sayesinde enerji 
maliyetleri düşüktür:
• optimize emiş sistemi, ayrı tahrikler ve akıllı tahrik 

kontrolü
• daha az basınçlı hava kullanımı
• yüksek üretim hızları

Şunlar sayesinde tali giderler düşüktür:
• patentli travers sistemi sayesinde daha az yedek 

parça
• ağır bobinler sayesinde daha az sayıda boş masura

Aşağıda belirtilen hususlar sayesinde daha az 
yatırım maliyeti:
• daha az yer gereksinimi; bir kilogram iplik için daha 

az aydınlatma ve klima maliyeti
• yüksek üretim hızları 
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Rieter . Hava jetli i̇plik makinası J 26

Bağımsız makina tarafl arı
İki iplik kalitesinin eşzamanlı eğrilmesi

İki tarafı birbirinden bağımsız makina aşağıdakileri içerir:

• bağımsız makina ayarları ve vardiya raporları
• bağımsız emiş kanalları ve telef toplama kutuları
• bireysel eğirme havası basınç ayarı
• bağımsız boş masura besleme
• iki bobin taşıma bandı

Makinanın iki tarafının birbirinden bağımız olması 
çalışmada esneklik sağlar. Diğer bir deyişle birbirin-
den tamamen farklı iki iplik aynı anda eğrilebilir. 
Bağımsız masura besleme ve ayrı bobin taşıyıcı 
operatörün işini kolaylaştırır. Eğirme denemeleri 
yapılırken ve üretim programları değiştirilirken verim-
lilik tasarrufu sağlanabilir. 

Makinanın bağımsız sol ve sağ tarafl arı
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Rieter . Hava jetli i̇plik makinası J 26

Optimum bobinler

Mükemmel bobin kalitesi için 
ayrı tahrikler 

Yeni kenar oluşturucu, bobin yoğunluğunu daha homojen 
ve kenarları daha yumuşak yapar. Bu, dokuma ve örmede 
en iyi performans için ön şarttır. Homojenlik ve yumuşak 
kenarlar mükemmel boya penetrasyonuna olanak verir.

Optimum bobin sarım fonksiyonu ile 300 mm çapa 
ve 4,5 kilograma kadar bobinler sayesinde bobin değişimi 
sayısı azaltılarak makina verimliliği artırılır. Nakliye için 
konteynırların daha etkin kullanılması sağlanarak yaklaşık 
%20 oranında maliyet tasarrufu sağlanır.

Bir bobini iyi kalitede sarmak için parametrelerin işletim 
biriminde ayrı ayrı ayarlanması gerekir. Yüksek hızlı eğirme, 
her sarım ünitesi için ayrı tahrikler gerektirir. Rieter, J 26'da 
bağımsız tahriklerle silindirik ve 4°20 konik sarım sunar. Tüm 
parametreler işletim biriminde kolayca ayarlanabilir. Ayarlar 
aşağıdaki parametrelere göre yapılabilir: 

• Bobindeki iplik uzunluğu
• Bobin yoğunluğu
• Bobin oluşturma sırasındaki sarım gerilimi 
• Bobin boyutu (uzunluk)
• Desen oluşumunun önlenmesi

Bobin genişliği parametreleri iplik numarasına göre belirlen-
ebilir. Daha kalın numaralar, ince numaralara göre daha küçük 
bir genişliğe ihtiyaç duyar. Bu, maksimum bobin ağırlığıyla en 
iyi bobin kalitesine olanak tanır. Strocke respirasyon para-
metreleri işletim biriminde etkinleştirilebilir ve ayarlanabilir. 
Strocke respirasyonu dört adımda maksimumdan minimuma 
değiştirilebilir. Bu, bobinlerin kenarlarında iplik birikmesini 
önler ve bobin kenarlarını yumuşatır.

Ayarlar işletim ünitesinde değiştirilerek genel yoğunluk 
arttırılabilir. Bobin oluşturma sırasındaki sarım açısı ve 
sarım gerilimi adımlar halinde uyarlanabilir. Bu, gerçek bir 
hassas sarımla karşılaştırılabilecek düzeydedir. Bu nedenle, 
aynı çapla en yüksek bobin ağırlıkları elde edilebilir. Nak-
liye maliyetinden yaklaşık %20 tasarruf sağlanabilir. Diğer 
ayarlarla, boyamaya hazır durumdaki yumuşak bobinler de 
aynı makinada üretilebilir. Boyama işleminden önce ve sonra 
bobinleri açma ve yeniden sarma gibi ek adımlar gerekli 
değildir. Yüksek hava jetli iplik kalitesi korunabilir. Bundan da 
önemlisi, ek bobin açma ve sarma işlemlerinin maliyetinden 
tasarruf edilebilir.

Genel olarak ve özelde kritik bobin çaplarında gerçek zamanlı 
desen oluşumu önleme gerekir. İplik uzunluğuna göre, desen 
oluşumunun önlenmesi sarım açısı değiştirilerek yapılır. Bu, 
bobinin bir bölgesinde iplik birikmesini önler ve mükemmel 
bir bobin sağım davranışını garanti eder.
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Rieter . Hava jetli i̇plik makinası J 26

J 26 hava jetli iplik makinası, baş ve ayak ucu olmak 
üzere iki taraflı seksiyonlar şeklinde üretilmiştir. 
Kovalar makinanın altına yerleştirilmiştir. Bu nedenle 
şerit kovası ilgili eğirme ünitesine yakın yerleştirilir. 
Dolayısıyla operatör üniteyi denetlerken, üniteye şerit 
beslenirken veya kova değiştirilirken tüm pozisyonu net 
olarak görebilir.

Kovaların boyutu ve masura yükleyicinin yüksek kapasi-
tesi operatörün işini önemli ölçüde azaltır. 

Kova ile çekim ünitesi arasındaki kısa yol, yalancı çekim 
riskini ortadan kaldırır. Özellikle yüksek hızlarda ince 
şeritlerin çekilmesinde bu son derece önemlidir.

Kolay i̇şletim
Anlaşılır ve basit işletim düzeni
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Rieter . Hava jetli i̇plik makinası J 26

Makina boyunca yürüyerek inceleme yapan operatör, 
kovaları, eğirme ünitesini ve sarım ünitesini aynı anda 
denetleyebilir. Bu nedenle, kova değişimi gibi faaliyetler 
belirlenebilir ve hemen yapılabilir. 

Yeni bir özellik olan açılan eğirme düzesi makinanın daha 
da hızlı çalışmasını destekler. Operatörün istemesi duru-
munda, eğirme düzesi muhafazası hızla ve kolayca açılarak 
içine erişilebilir ve eğirme ucu temizlenebilir. Ardından, 
eğirme ünitesi hızla çalışmaya dönebilir. 

Kolay eğirme ünitesi işletimi
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Makina verileri
Otomatik hava jetli iplik makinası J 26

Boyutlar

Eğirme üniteleri Seksiyonlar Robotlar
L [mm]

Toplam makina uzunluğu/her bir taraftaki 
minimum kullanım alanı

W [mm]

Toplam makina genişliği/her bir 
taraftaki minimum kullanım alanı

40 2 2 11597/3500

3063/600

100 5 4 20512/3500

120 6 4 23217/3500

160 8 4 28627/3500

160 8 6 29229/3500

200 10 4 34037/3500

200 10 6 34639/3500

Kova yüksekliği/çap  
[mm]

H [mm]  
toplam makina yüksekliği Vinç yüksekliği [mm]

1070/500'e kadar 3190 3610

1200/500'e kadar 3320 3740
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Teknolojik veriler

Ham madde İplik numarası Elyaf özellikleri

%100 selülozik elyaf 14,7 – 24,6 tex Ne 24 – 40 Nm 24 – 40 > 1,3 dtex – ≤ 1,5 dtex 

%100 selülozik elyaf 11,8 – 37 tex Ne 16 – 50 Nm 27 – 85 ≥ 1,0 dtex – ≤ 1,3 dtex

%100 selülozik mikro elyaf 8,4 – 24,6 tex Ne 24 – 70 Nm 40 – 118 < 1,0 dtex 

%100 penye pamuk 19,7 – 12 tex Ne 20 – 50 Nm 50 – 85 ≥ 1 1/8" ve Mik ≤ 4,3 

Penye pamuk ve selüloz elyaf karışımları 
Penye pamuk ve ≤ %50 polyester karışımları 14,7 – 29,4 tex Ne 20 – 40 Nm 34 – 68

Selülozik elyaf ve ≤ %80 polyester karışımları 11,8 – 24,6 tex Ne 24 – 50 Nm 40 – 85

Makina verileri

Toplam çekim mekanik 43 – 317
teknolojik 170 – 220

Toplam iplik numarası 8,5 – 37 tex/Ne 16 – 70/Nm 27 – 116

Maksimum çıkış hızı Silindirik sarımla 500 m/dk'ya ve 4°20 konik sarımla 480 m/dk'ya kadar

Eğirme düzesi muhafazası Standart eğirme düzesi muhafazası; açılan eğirme düzesi muhafazası; Z ve S büküm eğirme düzesi muhafazası

Eğirme ucu Farklı iplik numaraları için 0,9/1,0/1,2 mm seramik eğirme ucu

Bobin formatı silindirik ya da konik 4°20*

Bobin boyutları 300 mm çapa veya 4,5 kg'a kadar silindirik bobinler
240 mm çapa kadar konik bobinler 4°20*

Masura yükleyici kapasitesi maks. 412 masura (her bir tarafta 206)

Parafinleme tertibatı* ayrı tahrikli, her biri 160 g büyük parafin blokları

Makina tasarımı seksiyonel konstrüksiyonlu çift taraflı makina

Eğirme üniteleri arasındaki mesafe 260 mm

Tahrik tasarımı her bir eğirme ve sarım ünitesi için ayrı tahrik

Sarım ünitesi lineer iplik dağılımlı ve yumuşak kenarlar için kenar yer değiştirmeli sarım ünitesi

Şerit ve iplik travers sistemi çekim bölgesindeki şeridin ve ipliğin 3 – 4 mm gezdirilmesi

Bağımsız makina tarafları makinanın her bir tarafı için farklı ürün ayarı ve raporlar,
iki bobin konveyörü ve bağımsız masura taşıma

Robotlar 6* adede kadar robot (makinanın her bir tarafında 3 adet) veya "6 robot için hazırlık" seçenekli 4 robotlu

Otomatik ekleme hazırlığı bir kalite kesmesinden sonra eğirme ünitesi kontrollü şekilde durur, iplik hatası giderilir  
ve iplik ucu eğirme ünitesi tarafından ekleme için hazırlanır 

Rieter iplik temizleyici Q 10 A*
ve Q 20AF*

Ne 16 – Ne 70 iplik numaraları için opto-dijital sensör,  
özel hava jetli temizleme kanalları ve Q 20AF*, Yabancı Elyaf Algılama dahil 

ESSENTIAL* iplikhane yönetim sistemi

* ISteğe bağlı
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Com4®jet 
Yarn of choice
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İplik özellikleri
• Düşük tüylülük
• Yüksek hacim
• Daha az elyaf uçuntusu oluştur-

ma eğilimi
• Yüksek aşınma direnci

Kumaş görünüşü
• Düşük boncuklanma eğilimi
• Yüksek su emicilik
• Yüksek yıkama haslığı

Tipik son ürünler
• Genel olarak örgü kumaşlar
• Dış giyim 
• İç giyim
• Yatak çarşafı

Proses avantajları
•  Aynı renk yoğunluğu için daha az 

boyarmadde kullanımı
• Daha az yapışma eğilimi
• En az seviyede toz ve uçuntu oluşması

Rieter hava jetli iplik makinasında 

üretilen Com4®jet ipliği, basınçlı 

hava ile lifl erin paralel lifl erden 

oluşan bir iplik çekirdeği etrafına 

sarılması ile meydana gelir. İplik 

için tipik olan çok düşük tüylülük 

ve yüksek iplik hacmidir. Diğer 

hava jeti ipliklerine göre belirgin 

üstünlüğü ipliğe benzer eklemeler 

ve yumuşak tutumudur. Minimum 

elyaf uçuntusu ve karşılaştırılabilir 

boya yoğunluğu için daha az boyar 

madde gereksinimi sonraki işlemci-

lerin avantajlarıdır. Son ürün, düşük 

boncuklanma eğilimi, yüksek yıka-

ma direnci ve boyutsal stabilitesi ile 

öne çıkmaktadır. 
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