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C 75'in geniş aktif taraklama 
alanı ve optimize edilmiş ön ve 
son taraklama bölgeleri, tüm 
iplik uygulamalarında en iyi 
kalite sonuçları ile en yüksek 
üretim hızını garanti eder.



3

En iyi tarak 
şeridi kalitesiyle 
kombine yüksek 
üretim hızı
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C 75

Mükemmel 
Ham Madde 
Kullanımı 
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Brizördeki ayarlanabilir bıçak sa-
yesinde seçici telef çıkarma, ön ve 
son taraklama bölgelerindeki de-
ğişken  ayar çubukları ve değişken 
şapka hızları ham madde kullanı-
mını optimize eder.
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Entegre bileme sistemi IGS 
kalıcı etkiyle garnitür tellerini 
keskinleştirir. Bu, garnitür tellerinin 
kullanım süresini %20'ye varan 
oranlarda uzatır.
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C 75

Tutarlı Tarak 
Şeridi Kalitesi
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Kısa duruş 
süreleri
Modüler yapı sayesinde 
kullanılan ham maddelere 
göre hızlı ayarlama

Sürecin başından sonuna 
kadar sofistike çözümler
Mutlak homojen vatka ağırlığı ve tülbent 
oluşumu sayesinde müdahale gerektirme-
yen makina operasyonu

AEROfeed
1200 kg/saat hat 
üretimi ile bir hatta on 
tarak makinasını besler

Mükemmel ham madde 
kullanımı
Taraklama sürecinde seçici telef 
çıkarma

Geniş aktif 
taraklama alanı
Geniş aktif taraklama alanı, 
tüm uygulamalar için yüksek 
üretim hızı ve en iyi kalite 
anlamına gelir

Tutarlı tarak 
şeridi kalitesi
IGS, sürekli keskin 
garnitür tellerini garanti 
eder ve garnitür tellerinin 
kullanım ömrünü uzatır
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C 75
Enerji tasarrufu
Küçük hareketli parçalar ile 
kompakt tasarım

Kısaltılmış proses
RSB-Module 50 ile

Her şey kontrol altında
Tarak makinasının güvenilir regüle sistemi 
tertibatı ve kontrollü elyaf kılavuzlama ile 
yüksek üretim kapasitesi ve tarak şeridi 
kalitesi

ÜSTÜN
AVANTAJLAR
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Rieter . Yüksek performanslı tarak makinası C 75

C 75 – her uygulamaya uygun tarak makinası
Bu, geniş aktif taraklama alanı ile optimize edilmiş ön ve son taraklama 
bölgelerinin birleşimi sayesinde mümkün olur

32 adet birbirine bağlantılı hareketli şapka, Tarak Makina-
sı C 75'teki iplik kalitesini sağlamada önemli bir faktör-
dür. C 75 1,5 m'lik çalışma alanının yanı sıra, en geniş 
aktif taraklama alanlarından birine de sahiptir.
Aktif taraklama indeksi (ACI), etkin taraklama alanıyla il-
gili bir parametre olup  şapkaların sayısı ile tarak çalışma 
genişliği çarpılarak bulunur. Tabloda tarak modellerinin 
farklı ACI değerleri listelenmekte ve C 75 tarak makina-
sının neden bu kadar iyi bir taraklama gerçekleştirdiğini 
açık bir şekilde göstermektedir.

Aktif taraklama alanı

1,28 m = %100

C 75: 1,5 m = %134

Taraklama alanının önemli özellikleri

Tarak 
makinası C 75

Rakip

Çalışma genişliği 1,50 m 1,28 m

Şapkaların sayısı 99 84

Çalışma konumundaki şapkalar 32 28

Çalışma genişliği [m] 1,50 1,28

ACI 48 35,8

C 75 avantajı ve rakipler +%34 –

Doğru taraklama sonucunu elde edebilmek için taraklama 
açıklığının tüm makina genişliği boyunca hassasiyeti çok 
önemlidir. Taraklama açıklığı, işlenen ham maddeye ve 
üretime göre ayarlanmaktadır. Şapkaların hassas olarak 
yönlendirilmesi ve dar tolerans değerlerinin yanı sıra 
dökme demir plaka ve dökme demir tamburun materyal 
kombinasyonu, taraklama açıklığının çalışma sırasında 
dahi belirlenen ayarlarda doğru kalmasını sağlar.

Hassas taraklama açıklığı
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Optimum ham madde kullanımı 
Daha seçici telef çıkarma sayesinde tasarruf

Brizör üzerindeki döküntü bıçağı optimum ham madde kullanımı ve aynı zamanda çeşitli ham maddelere esnek adaptasyon 
için hızlı bir şekilde ayarlanabilir. C 75 tüm pratik gereksinimler için optimum konfigürasyon olanaklarını sunar. Döküntü 
bıçağı manuel olarak ayarlanır. Üretim sırasında döküntü bıçağının ayarlanmasına olanak tanıyan isteğe bağlı otomatik bir 
sürüm de mevcuttur.

Elyaf Çepel

Telef çıkarma genişliği 
70 mm

Telef çıkarma

Telef çıkarma genişliği 
40 mm

Elyaf Çepel

Brizör ile, çepel çıkarma genişliği pamuğun telef içeriğine ve istenilen telef miktarına göre değişecek şekilde ayarlanabilir

Ayarlanabilir telef çıkarma sayesinde, son ürünün hedeflenen kalitesini esas alan akıllı ham madde kullanımını ve ekonomik 
başarıyı belirlemek mümkündür. Tasarruf potansiyeli önemlidir, tabloda da görüldüğü gibi "C 75 tarak makinasının tasarruf 
potansiyeli pamuk fiyatına ve telef oranına bağlıdır (800 kg/saat tarak üretim hattı esas alınmıştır)".

Seçici telef çıkarma ile tasarruf

Pamuk fiyatına ve telef oranına bağlı olarak C 75 tarak makinasının 
tasarruf potansiyeli (800 kg/saat tarak üretim hattı esas alınmıştır)

6,00 ABD Doları

5,00 ABD Doları

4,00 ABD Doları

3,00 ABD Doları

2,00 ABD Doları

1,00 ABD Doları

0,00 ABD Doları
Çin Hindistan Cotlook A

En yüksek değer [ABD Doları/kg]

Pamuk fiyat aralığı

1,51,2510,750,50,25

250000,00 ABD Doları

200000,00 ABD Doları

150000,00 ABD Doları

100000,00 ABD Doları

50000,00 ABD Doları

0,00 ABD Doları

Brizör üzerinde değişken telef çıkarma mesafesi

2010 – 2014 ABD Doları ortalaması

Çin Hindistan Cotlook A Uygulama alanı 
C 75 ile tasarruf
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Ön ve son taraklama bölgelerinde farklı telef çıkarma genişlikle-
rine sahip aşınmaya dayanıklı döküntü bıçağıyla elde edilen opti-
mum ham madde kullanımı sayesinde son derece yüksek kâr elde 
edilir. Ayar çubukları mümkün olan en kısa süre içinde, herhangi 
bir alet kullanmaksızın değiştirilebilir. Farklı kirlenme dereceleri 
için dört tasarım vardır: açık, ince, orta ve güçlü.

Ayar çubuklarının kalınlığı telef kompozisyonunu etkiler

Güçlü ayar çubuğu 8 mm

Elyaf Çepel

İnce ayar çubuğu 2 mm

Elyaf Çepel

Ayar çubukları, optimum iyi elyaf/telef oranını ayarlamak için kullanılır.

Şapkaların hızı, silindir hızından bağımsız olarak 
frekans ayarlayıcı tarafından üretim ve kaliteye 
göre kesintisiz olarak ayarlanabilir. Bu, tarak maki-
nasının kullanılmakta olan ham maddeye mükem-
mel bir şekilde uyduğu anlamına gelir.

Kesintisiz olarak ayarlanabilen şapka hızı, en ekonomik seviyeye ayarlanır.

Değişken şapka hızı ile telef çıkarma

0,10 0,39 

Hız
[m/dk.]

Elyaf Çepel

Değişken şapka hızı

Ayar çubukları, çeşitli telef çıkarma işlemleri için daha hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir

Ön ve son taraklama bölgesinde Q-Package



13

Rieter . Yüksek performanslı tarak Makinası C 75 

Brizör telefinin ayrı olarak uzaklaştırılmasının işletmeye 
kazandırdıkları:
• Harman hallaç hattının telef taşıma sistemine entegre ol-

duğu ve dolayısıyla ilave hava gereksinimine yol açmayan 
çok ekonomik, aralıklı telef uzaklaştırma işlemi. 

• Telef kompozisyonunun görsel bir değerlendirmesi 
her zaman için gerçekleştirilebilir.

• Tekerlekli telef kutusu, bakım çalışması ve tamir işleri için 
kolay erişime olanak verir.

Brizör telefi

Örnek

Üretim (95 kg/saat hızında 12 C 75) 1140 kg/saat

Yıllık çalışma saatleri 8400 sa.

Toplam tarak telefi %5,5

Brizör telefi %1,5

Brizör telefini ayırmadan karışık telef 0,72 ABD Doları/kg

Ayrı uzaklaştırılmış brizör telefi 
ile brizör telefi

0,43 ABD Doları/kg

Ayrı uzaklaştırılmış brizör telefi 
ile şapka ve taraklama telefi

0,97 ABD Doları/kg

Yıllık tasarruf 54104 ABD Doları

C 75, brizör telefinin ayrı olarak uzaklaştı-
rılması için geri ödeme süresi son derece 
kısa olan isteğe bağlı ek bir seçenek sun-
maktadır. Bu, daha temiz ve daha değerli 
şapka telefinin, daha kirli brizör telefinden 
ayrılması anlamına gelir. Bu telef, değerli 
ham madde olarak yeniden satılır veya iplik 
üretiminin geri dönüşüm hattı aracılığıyla 
iplikhaneye beslenir.

Brizör telefinin ayrı uzaklaştırılması

Brizör telef uzaklaştırma sistemi için ayrı emişe sahip tesis
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Eşsiz entegre bileme sistemi IGS 
Kalite tutarlılığını sağlar ve garnitürün kullanım ömrünü 
%20 oranında uzatır

IGS-classic'te, bir bileme taşı üretim sırasında garnitür teli 
boyunca otomatik olarak hareket eder. Bu işlem garnitürün 
beklenen kullanım ömrü boyunca 400 defa gerçekleştirilir. 
Silindir garnitür tellerinin kullanım ömrü dikkate alınarak 
programlanabilen bileme planı yardımıyla optimum bileme 
periyodu hesaplanır.

IGS-classic silindir garnitür tellerinin sürekli keskin kalmasını sağlar

400 
kez

Manuel bilenmiş/IGS-classic ile bilenmiş (400 defa)

Manuel bilenmiş Otomatik bilenmiş

Yüksek üretim kapasitesine sahip 
tarak makinalarında, garnitür telle-
rinde meydana gelen sürekli aşın-
ma önemlidir. Rieter'e özgü Entegre 
Bileme Sistemi (IGS), garnitürü 
sürekli keskin tutarak bu problemi 
en başından ortadan kaldırır.
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IGS para kazandırır

İşletme koşullarında, IGS-classic kullanımı ile tüm 
uygulamalarda garnitür teli kullanım süresinin %10 – 20 
oranında arttığı görülmüştür. Buna ilave olarak, az bakım 
gereksinimleri sayesinde elde edilen tasarruf miktarı da 
kayda değerdir. Ayrıca manuel bilenmede gerekli olan 
makina duruşları da ortadan kaldırılır.

IGS olmaksızın: silindir ve şapkaların manuel bilinmesi

IGS-classic: otomatik silindir bileme, manuel şapka bileme 

IGS-top + IGS-classic = IGS-system: otomatik silindir
ve şapka bileme, manuel şapka ayarı

IGS-system ile elde edilen kalite artışı

Ta
ra

k 
şe

rid
in

de
 b

ul
un

an
 n

ep
s

Kabul edilebilir neps sayısı

Garnitür tellerinin 
servis ömründe 
artış

IGS-top ayrıca şapka garnitür tellerini de keskinleştirir

IGS-top, tarak şapka garnitür tellerini tamamıyla otomatik 
olarak keskinleştirir. Kumanda birimi, tarak şapka garnitür 
tellerinin önceden belirlenmiş bir kullanım süresince 
bileme periyodunu hesaplar. Çok sayıda küçük bileme 
işlemi ile, kalite, daha seyrek ve agresif bir şekilde manuel 
olarak yapılan bileme işlemine göre çok daha stabil 
kalmasını sağlar.

Ge
re

kl
i s

ür
e

Manuel bileme

Gerekli süre

IGS-classic

IGS-system
IGS-classic ve 
IGS-top

Silindir bileme Şapka bileme Ayar

240 ton üretimden sonra şapka garnitürü, IGS-top ile (sol), IGS-top olmadan (sağ) IGS-top

Garnitür tellerinin kullanım süresi
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Düşük enerji tüketiminin formülü makinanın 
tasarımında gizlidir 
Tüm diğer tarak makinalarından daha az enerji tüketimi 

C 75 Tarak Makinası – yeşil tarak makinası 

Enerji izleme sayesinde şeffaf 
enerji maliyetleri

İplik üretiminde, enerji tüketimi önemli bir fiyat faktö-
rüdür. Rieter iplik makinalarında odak noktası daima 
düşük enerji tüketimi olmuştur. 1,5 m teknolojisinin 
sunulması ile tarak makinalarının enerji tüketimi belir-
gin biçimde azalmıştır. Şapkalarda gerçekleştirilen ye-
nilikler sayesinde, C 75 tarak makinası %20 oranında 
daha az enerji tüketir (bir kilogram tarak şeridi üretimi 
için gerekli kW).

Son derece düşük enerji gereksinimi sayesinde:
• Maksimum performans kapasitesi
• Daha geniş bir çalışma genişliği olan silindirdeki 

gibi küçük hareketli kütlelere sahip yenilikçi makina 
geometrisi

• Hassas makina konstrüksiyonu, örneğin birbirine eşit 
şapka mesafeleri

C 75'e isteğe bağlı olarak bir enerji izleme paketi entegre 
edilebilir. Enerji tüketimi verileri, ESSENTIAL Rieter 
Digital Spinning Suite iplikhane izleme sistemine iletilir. 
Bu sistem, enerji tüketimi değerlerini açık bir şekilde gö-
rüntüler. Bu, iplikhane sahibinin tesisin enerji tüketimini 
istediği zaman izlemesine olanak tanır.
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Rieter . Yüksek performanslı tarak Makinası C 75 

Ayrıntılar, eşit taraklama kalitesi ve 0,1 ABD Doları/kWh değerlerine dayanmaktadır

C 75, aynı taraklama kalitesiyle 1 m'lik taraklara göre %40'tan fazla enerji tasarrufu sağlar
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Yıllık tasarruf: 43433 İsviçre Frangı

Suni ve sentetik elyafla enerji tüketimi, %100 viskon, Ne 30

= C 75 ile %24 enerji tasarrufu

Tarak üretimi [kg/saat]
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Rakip Tarak makinası C 75

Ayrıntılar, karşılaştırılabilir kalite değerlerine dayanmaktadır; diğer bir deyişle, C 75 daha yüksek bir üretim hızında eşit veya daha iyi bir tarak şeridi üretir
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Modüler tasarım

Klasik taraklara sahip brizör, şapka garnitürü ve dofer garnitü-
rünün değiştirilmesi, zaman alıcı bir bakım işlemidir. C 75'in 
modüler yapısı bu duruş sürelerini daha önce hiç elde edilmemiş 
minimum değerlere düşürür. Hazırlanmış isteğe bağlı yedek mo-
düllerle bu üç modül daha da hızlı değiştirilebilir. Bu işlemlerin 
her biri, yalnızca bir bakım personeli gerektirir. Örneğin, brizör 
modülü 90 dakikadan daha kısa sürede tamamen değiştirilebilir. 
Rieter, IGS-sistemi ve modüler makina konsepti ile, sürekli olarak 
mükemmel şerit kalitesinin korunması ve aynı zamanda makina 
duruş süresinin kısaltılması yolunda önemli bir adım atmıştır.

Modüller verimliliği arttırır

C 75'in modern ve cazip görünüşüne ilave olarak, kapsamlı ve 
ergonomik gelişmeler de vardır. Bunlar, kullanım kolaylığını ve 
makinanın duruş süresinin en aza indirilmesini garanti eder.

Modüler tasarım
Minimum duruş süresi
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Rieter . Yüksek performanslı tarak Makinası C 75 

AEROfeed
Sürekli bir üretim hattında 1200 kg/saate kadar besleme

Sürekli bir üretim hattında, on tarak makinası ile en fazla 1200 kg/saate* kadar elyaf tutamı 
ekonomik bir şekilde işlenebilir. Buna ilave olarak, çeşitli ham madde partileri ile optimum kul-
lanıma olanak veren tarak hattının esnek bir şekilde düzenlenmesi mümkündür.

*ham maddeye bağlı olarak

AEROfeed
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Rieter . Yüksek performanslı tarak makinası C 75

Patentli basınç kontrolü

Tarak besleme girişinde bir 
metal dedektörü ile etkili tarak 
koruması

Tarak silosunda patentli basınç kontrolü, klasik 
fotosel kontrolünün yerini almıştır. Beslemede, 
hassas bir vatka ağırlığı sağlayan bu özellik ham 
madde yapısına göre ayarlanmaktadır Sonuç, 
vatka ağırlığında minimum değişimdir [%CV].

Modern bir harman hallaç hattında, tarağın yabancı 
maddeleri ayırmasından önce çeşitli ekstraktör mo-
dülleri yerleştirilmiştir. Buna rağmen, metal parçalar 
zaman zaman tarak makinasına girmekte ve maki-
naya ciddi zararlar verebilmektedir. Tarak besleme 
girişindeki bir metal dedektörü, en küçük metal 
parçaları bile algılar ve makinayı zamanında durdu-
rur. İstenmeyen metal parçalar kolayca çıkarılabilir. 
Bu, tarak makinalarının kullanılabilirliğini artırır ve 
güvenilir üretim ortamı sağlar.

Tarak makinasında beslemeden çıkışa kadar 
sofistike çözümler
Homojen vatka ve makinanın düzgün çalışması

CV
 [%

]
CV

 [%
]

24 saat içinde vatka ağırlığı değişimi

Klasik fotosel regüle sistemi

Tarak silosunda yeni patentli basınç kontrolü

Tarak besleme girişinde metal dedektörü
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EVObrush sistemli şapka temizleme silindirlerine hızlı servis
C 75'in şapka temizleme ünitesinin her iki şapka  temizleme silindiri de eşsiz EVObrush sistemi ile donatılmıştır. Sistem, 
temizleme garnitürlü birbirine kolayca bağlanabilir altı segmentten oluşur. Dönme yönünün renkli etiketlenmesi ve işaretle-
mesi, temizleme garnitür tellerinin kolayca değiştirilebilmesini sağlar. Değişim için özel bir ekipman gerekmez ve doğrudan 
tarak makinasında hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Yoğun yağlama maddesi içeren suni ve sentetik elyaf ya da 
ballık içeren pamuk, elyaf kılavuz elemanlarında birikme 
eğilimindedir. Kalite seviyesinin korunması için tülbent 
köprüsünün sık sık temizlenmesi gerekir. Bu zaman alıcı iş-
lemin çözümü, patentli yeni tülbent köprüsüdür. Bu köprü, 
mümkün olan en kısa sürede, çıkarılabilir, temizlenebilir 
ve tekrar monte edilebilir. İplik işletmesinde uygun bir ye-
dek komponent varsa duruş süresi birkaç dakikaya inebilir. 
Yeni tülbent köprüsü, mükemmel homojenliğe sahip bir 
tülbendin elde edilmesine ve tarak makinasının kesintisiz 
çalışmasına imkan sağlar. Geliştirilen bu ekipman sayesin-
de, kalın yerler önemli ölçüde azaltılır.

Güvenilir bir çözüm: kolayca çıkarılabilen tülbent köprüsü
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Tarak şeridi oluşumu

Tarak şeridi oluşumu, iki çapraz apron ve bir çift disk 
silindirden meydana gelen dinamik kontrollü bir tülbent 
taşıma sistemi üzerinde gerçekleşir. Bu nedenle, çok 
yüksek üretim hızlarında hatasız ince şeritlerin [4 ktex] 
üretimi mümkün olur.

Kısa periyotlu regüle işlemi

Besleme oluğu, beslenen vatkanın kalınlığını ölçer. Tarak 
makinası besleme silindirinin hızı, belirlenen değerlere 
göre otomatik olarak ayarlanır ve böylece, homojen bir 
tarak şeridi numarası elde edilir. 

Uzun periyotlu regüle işlemi 

Tarak şeridi numarası, şerit çıkış ünitesindeki bir çift disk 
silindir ile ölçülür. Ölçülen sinyaller işlenir ve besleme 
sisteminin kontrolü için kullanılır.

Vatkadan tarak şeridine
Eşsiz tarak şeridi kalitesi için elyafın mükemmel şekilde kontrolü

Tarak regülesi

Tarak makinası regüle sistemi

1 Giriş sinyali: vatka kalınlığı

2 Çıkış sinyali: silo besleme hızı

3 Sinyal işleme kontrol ünitesi

4 Giriş sinyali: Üretim hızı

5 Çıkış sinyali: besleme silindiri hızı

6 Giriş sinyali: silo dolum seviyesi

7 Giriş sinyali: tarak şeridi numarası
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Tarak şeridi koyleri işletme alanından olağanüstü tasar-
ruf sağlar ve C 75'e en uygun şekilde adapte edilmiştir. 
Kalender ünitesine entegre kompakt bir tarak şeridi 
ayırıcı, tam üretim kapasitesinde güvenilir bir şekilde 
çalışır. Şerit numarası, kova dolum işleminin başından 
sonuna kadar aynı kalır.

Tarak şeridi koyleri için Rieter, 1200 mm çaplı ko-
valar sunar. Kovaların kapasitesi, 1000 mm çaplı 
kovalardan %43 daha fazladır. Bu, sonraki işlem-
lerde kova taşıma ve şerit ucu birleştirme sayısını 
en aza indirir. Dolayısıyla, iplikhane prosesleri ve 
maliyetleri de optimize edilir. Binada en uygun 
yerleşimi sağlamak için iki farklı düzenleme şekli 
kullanılabilir.

Üretim ve kalite kaybı olmaksızın 
kova değişimi

1200 mm çaplı kovalarla 
optimize edilmiş prosesler

1000 mm'lik kova
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Tarak Makinası C 75'teki yeni cer makinası modülü 
RSB-Module 50, iplikhanenin randımanını artırır. Özel-
likle open end iplikçiliğinde, doğrudan proses, yüksek 
miktarda kısa elyaf içeriğine veya geri kazanılmış elyafa 
sahip materyal işlenirken iplik kalitesini de artırır. Daha 
kısa cer makinası prosesi, hava jetli iplikçilik gibi diğer 
iplikçilik prosesleri için de kısmen düşünülebilir. 

RSB-Module 50, RSB-D 50 regüleli cer makinasının kanıt-
lanmış tahrik ve çekim teknolojisine dayanmaktadır. Buna 
ek olarak, cer makinası modülü, üretilen tarak şeridinin re-
güle edilmesi ve izlenmesi için tamamıyla yeni bir yoklama 
teknolojisi kullanır. Bu teknoloji, daha da iyi tarak şeridi ve 
iplik kalitesini garanti eder.

Sınıfının en iyisi kısa proses
Eşsiz teknolojiye sahip cer makinası modülü RSB-Module 50   

Proses kısaltmada yeni kriterler
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Tarak makinası üzerindeki cer modülünde tarak şeridinin 
besleme hızı, daha düşük toplam çekimden dolayı regüleli 
cer makinasından önemli ölçüde daha hızlı olur. Buna ek 
olarak, cer makinasının aksine yalnızca tek bir tarak şeridi 
yoklanabilir. Her iki durumda da, yoklama doğruluğu ge-
reksinimleri daha fazladır; mekanik sensör sistemlerinin 
kendi limitlerine ulaştığı yer burasıdır.

Cer makinası modülünün yoklaması temassız olarak ger-
çekleşir, bu sayede daha doğru yoklama değerleri alınır ve 
daha hassas regüle sağlanır. Tarak şeridi ve iplik kalitesi, 
bu sensör teknolojisiyle daha iyi olur. Ham madde veya 
tarak şeridi numarası değişirse hiçbir yoklama silindirinin 
değiştirilmesi gerekmez. Bu, esnekliği artırır ve maliyeti 
azaltır. 

Üretilen tarak şeridi, yeni tip teknolojiyle de izlenir. Bu, 
Rieter Quality Monitor (RQM) aracılığıyla gerçekleşir. 
RQM, kalender silindirlerinin önüne yerleştirilir ve önce-
den seçilen sınır değerler aşılırsa makinayı durdurur. 

Hassas regüle işlemi için yüksek 
frekans teknolojisi

Yalnızca bir çekim bölgesine sahip klasik modellerin aksine, 
iki çekim bölgeli 3 üzeri 4 çekim sistemi, iplik düzgünlüğü 
açısından önemli avantajlar sağlar. Çekim sisteminde dar 
ekartman mesafeleri ayarlanabilir. Bu, kısa elyaf uzunlukla-
rının iyi bir şekilde işlenebileceği anlamına gelir. Büyük üst 
silindirler vatka sarması olmaksızın kesintisiz işletimi ve 
bunun yanı sıra uzun kullanım ömrünü garanti eder. Otoma-
tik olarak kalkan temizleme kenarları, çekim sisteminin üst 
silindirlerinde birikim oluşumunu ve sonuç olarak, ilişkili 
temizleme işlemlerini azaltır. 

%45 daha az bant ve tahrik elemanına sahip, patentli 
ECOrized tahrik konsepti, düşük enerji tüketiminin temelini 
oluşturur. Çekim sistemindeki iki servo tahrikle, kumanda 
biriminde beş kata kadar toplam bir çekim kolayca ayarla-
nabilir. Koylerin ayrı tahrik edilmesi, düzgün kayış hareketi 
ve önemli ölçüde daha uzun kullanım ömrü sağlar.

RSB-D 50 cer makinasının 
kanıtlanmış teknolojisi aynı 
zamanda cer modülünde de bulunur

Yoklama sistemi

Çekim sistemi

Rieter Kalite 
İzleyici (RQM)

Çıkış silindirleri
AC-Servo

tahrik

Regüle sistemi
AC-Servo

Tahrik

Dijital sinyal işlemcisi

Yeni yüksek frekanslı sensör ile regüle sistemi prensibi
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Pamuktan suni ve sentetik elyafa kadar

Açıklanan tüm özellikleri sayesinde Tarak Makinası C 75, 
mükemmel ve evrensel tarak makinası olarak tüm uygu-
lamaların merkezinde yer alır. İster suni ve sentetik elyaf, 
ister ince veya kalın pamuk ya da suni ve sentetik elyaf ile 
karışımlar olsun, tüm gereksinim profilleri için hazırdır.

Tüm uygulamalar için tarak makinası C 75
C 75 tarak makinası, doğal ya da suni ve sentetik elyafın hepsi için uygundur

C 75 çeşitli ham maddeleri ve karışımlarını güvenilir bir şekilde işler.

Pamuk ve suni ve sentetik elyafın iki farklı karışımının aynı anda üretildiği son derece esnek harman hallaç ve tarak hattı örneği
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Modüler tasarımlı bir tarak makinası olarak C 75'in avantajı, yüksek 
performanslı taraklamanın yeniden keşfedilmesine gerek kalmadan, 
suni ve sentetik elyafın yeni ve bilinen zorluklarına hızlı bir şekilde 
adapte edilebilmesidir. Pamuk için olan versiyonla karşılaştırıldı-
ğında bazı farklılıklar görülebilir. Diğer farklar ise ancak ayrıntılı 
inceleme ile fark edilebilir:
• Elyaf kılavuz komponentleri kromdan yapılmıştır (özel olarak kap-

lanmış sac metal). 
• Brizör, silindir, şapkalar ve dofer garnitür telleri, özellikle doğal ya 

da sentetik polimerlerden üretilmiş olan sentetik elyaf için tasarlan-
mıştır.

• Ön ve son taraklama bölgesi, uygun taraklama elemanları ile donatıl-
mıştır (grafiğe bakın).

Suni ve sentetik elyaf için C 75

Yeni kaplama türüne sahip, en son geliştirilen 
CLEANcoil-PES, şerit sarmada eşsiz avantajlar 
sunmaktadır. Kritik polyester elyafla çalışılırken 
bile temizlik döngüsü en az %100 uzatılabilir. Bu 
aynı zamanda daha tutarlı şerit ve iplik kalitesi 
elde edilmesini sağlar.
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Makina verileri
Tarak makinası C 75

Teknolojik veriler

Ham madde 65 mm'ye kadar pamuk ve suni ve sentetik elyaf

Üretim 225 kg/saate kadar

tarak şeridi numarası 4 – 20 ktex

Vatka ağırlığı 350 – 900 g/m

Teknik veriler (tarak şeridi sarması olmadan C 75)

Kurulu güç** 23,5 – 29,8 kW

Üretim hızı 330 m/dk.ya kadar

Basınçlı hava 0,7 Nm3/sa.

Egzoz havası 1,20 m3/sn.

Telef uzaklaştırma Merkezi emiş, brizör telefinin ayrı uzaklaştırılması

Silindir hızı 600 – 900 dev/dak

Makina Verileri

Makina uzunluğu (standart silo ile) 3325 mm

Makina genişliği 2380 mm

Makina ağırlığı (standart silo ile) 5575 kg

Çalışma genişliği 1500 mm

*    JUMBOfeed
**  silo dahil frekans konvertörü ile
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CBA koylerli Tarak Makinası C 75

Kova boyutları

Kova çapı [mm] 1000

Kova yüksekliği [mm] 1200, 1300, 1500

CBA zemine monte edilmiştir, yerleştirme yan taraft an yapılır

CBA şerit koyleri teknik verileri

Kurulu güç 1,4 kW

Basınçlı hava 0,05 Nm3/sa. 

Egzoz havası 0,1 m3/sn.

1500 196
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1200 mm kova çaplı şerit koylerine sahip
tarak makinası C 75

Zemine monte edilmiş tarak şeridi koyleri

1200 mm'lik kovalar için şerit koyleri teknik verileri

Kurulu güç 2,32 kW

Kova yükseklikleri 1200/1300 mm

2800 250345 2980

1840 350
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RSB-Module 50'li
Tarak Makinası C 75

Boş kova magazini, tekerlekli kovalar ile

Kova çapı [mm] Boş kovaların sayısı Ölçüler [mm]

A B

400 5 4790 2320

420 5 4790 2320

450 4 4565 2320

470 4 4565 2380

500 4 4765 2380

600 3 4814 2380

Boş kova magazini, tekerleksiz kovalar ile

Kova çapı [mm] Boş kovaların sayısı Ölçüler [mm]

A B

400 5 3910 2320

420 5 3910 2320

450 4 3710 2320

470 4 3710 2380

500 4 3741 2380

600 3 4750 2380

RSB-Module 50 teknik verileri

Üretim hızı Maks. 900 m/dk

Çekim sistemi 3 üzeri 4

Toplam çekim en fazla beş kat

Kurulu güç 9,65 kW

Basınçlı hava 0,16 Nm3/sa.

Egzoz havası 0,28 m3/sn.

1277345 2980

23
80
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