
Elyaf hazırlık
Tarak makinası C 80

Yüksek performanslı tarak makinası C 80

C 80

Piyasadaki en verimli 
tarak makinası



C 80
C 80, mevcut referans değerlere kıyas-
la %30 daha fazla tarak şeridi üreterek 
enerji maliyetlerinin düşmesini sağlar. 
Maksimum teknolojik taraklama alanı; en 
yüksek üretim hızının temelini oluşturur.
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%30'a varan 
oranda daha 
yüksek üretim
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C 80

%1'e varan 
oranda ham 
madde tasarrufu
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Piyasadaki en uzun ön ve son tarak-
lama bölgeleri ve seçici telef çıkarma 
özelliği ile bu çözüm, her uygulamada 
optimum ham madde kullanımı sağlar.
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C 80

Kolay bakım
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Modüler tasarımı ve merkezi taraklama 
açıklığı sayesinde bakımı daha kolaydır 
ve duruşlar minimuma indirilir.
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Piyasadaki en uzun ön ve son taraklama 
bölgeleri ve seçici telef çıkarma özelliği 
ile bu çözüm, her uygulamada opti-
mum ham madde kullanımı 
sağlar.

Kullanıcı dostu
Geniş renkli dokunmatik ekranda entegre operatör 
yönlendirmesi bulunur. Parçalar hızlıca değiştirilebil-
diğinden duruşlar minimuma iner.

%1'e varan oranda 
ham madde tasarrufu

%30'a Varan Oranda 
Daha Yüksek Üretim 
C 80, piyasadaki diğer yüksek 
performanslı tarak makinalarına 
göre %30’a kadar daha fazla tarak 
şeridi üreterek en düşük enerji 
maliyetlerine ulaşmayı sağlar. 
Yüksek taraklama hızının elde 
edilmesi, en geniş taraklama 
mesafesine ve aktif 
taraklama alanına 
bağlıdır.
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C 80
Kolay bakım
Akıllı katlanır kapak tasarımı, bakım çalış-
malarında optimum erişim sağlar. Tarakla-
ma açıklığı merkezi olarak, hızlı bir şekilde 
ve yüksek hassasiyetle ayarlanabilir. Duruş-
lar en aza indirilir. 

Optimum tarak şeridi kalitesi
40 aktif şapkalı geniş aktif taraklama alanı ve taraklama açıklığının 
hassasiyeti, optimum taraklama sonucu sağlamak için çok önemlidir. 
Hem yeni hem de etkisi kanıtlanmış işlevler, yüksek tarak şeridi 
kalitesi ve verimliliği sağlamada önemli rol oynar.

ÜSTÜN 
AVANTAJLAR 
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Rieter . Tarak makinası C 80

Son taraklama bölgesi

Taraklama bölgesi

Ön taraklama bölgesi

En yeni nesil tarak makinası 
ile düşük üretim maliyetleri

Taraklama uzunluğu ve taraklama alanı: temel faktörler
Geniş aktif taraklama alanı ve optimize edilmiş tambur 
çevresi, yüksek üretim seviyeleri elde etmede kritik öneme 
sahiptir. 

Çalışma konumundaki şapka sayısı, yüksek üretim hızı ve op-
timum kalitenin temelini oluşturur. Bu değer, Aktif Taraklama 
Endeksi (ACI) ile ifade edilir. Aktif şapkaların yanı sıra, tarak 

C 80 – piyasadaki en verimli tarak makinası
Yeni standart 

makinasının çalışma alanı da bu hesaplamaya dahil 
edilir. ACI, metre cinsinden çalışma alanının aktif 
şapka sayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. ACI değeri 
ne kadar yüksek olursa taraklama etkisi o kadar iyi 
olur. Optimum ACI değeri, hem tarak makinasının ve-
rimliliğini hem de tarak şeridinin kalitesini yükseltir.

Tarak makinası C 80, pazarda mevcut diğer tüm tarak 
makinalarından %30’a kadar daha fazla tarak şeridi üre-
tir. Bunun sonucu olarak bir iplikhanede gerek duyulan 
tarak makinası sayısı önemli ölçüde azaltılabilir. Bu, tüm 
iplik uygulamalarında en yüksek kaliteyi korurken üretim 
maliyetlerini düşürür.
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Rieter . Tarak makinası C 80
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Daha fazla üretim hızı, daha düşük 
enerji tüketimi anlamına gelir
Aynı tarak üretim hızı için daha az tarak makinası 
gerektiğinden üretimdeki artış, enerji tüketimini 
azaltır. Daha önce 12 tarak makinası gerekirken 
şu anda 10 tarak makinası gerekir; bu da daha az 
enerji tüketimi demektir. Enerji tasarruflu tahrikler 
ve yenilikçi makina komponentleri de daha yüksek 
üretim hızlarında bile üretilen bir kilogram tarak 
şeridi için enerji maliyetlerinin düşmesinin diğer 
nedenleridir.

Tarak makinası C 80 1,28 m

Toplam şapka sayısı 116 84

Çalışma konumundaki şapkalar 40 28

Çalışma alanı (m) 1,5 1,28

ACI 60 35,8

Rieter avantajı %68

*Ring pamuk ipliği, Ne 30, penye

Gereken tarak makinası sayısı – Rieter (8 tarak makinası), rakipler (10 tarak makinası)

1.28 m

Tarak makinası  C 80
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Rieter . Tarak makinası C 80

%1 ham madde tasarrufu
Seçici telef çıkarma

C 80; optimum tarak makinası enine kesitine, 40 aktif şapkaya ve en uzun ön ve son 
taraklama bölgelerine sahip olduğundan ham maddeleri sürdürülebilir şekilde kullan-
mak üzere tasarlanmıştır.

Uzun ön taraklama bölgesindeki elyaf tutamının ön açılması, elyafın şapkalar ta-
rafından ayrılmak üzere zedelenmeden hazırlanmasını sağlar. Toplamda 40 şapka 
devrededir ve aktif taraklama işlemi yapar. Son taraklama bölgesinde elyaf tekrar 
çökeltilerek temizlenir ve tüm tozlar giderilir. Uzun ön ve son taraklama bölgeleri dört 
adede kadar Q-Package elemanının kullanılabilmesini sağlar. Bu özellik, tarak makina-
sı C 80'in herhangi bir ham maddeye göre özel olarak uyarlanabileceği anlamına gelir. 
Bu, elyaf hasarı riskini azaltır ve proseste daha az ham madde kullanılır. Taraklama 
elamanları, ham maddenin özelliklerine göre kullanım için tasarlanmıştır. Ayrıca bir 
döküntü bıçağı, bir taraklama segmenti ve/veya bir elyaf kılavuzlama segmenti de 
eklenebilir.

ABD doları cinsinden kâr, pamuğun nereden temin edildiğine bağlı olarak değişir
Hesaplama temeli: 8400 çalışma saatinde 900 kg/sa tarak şeridi çıkışı olan tarak 
makinası hattı

0,25 0,5 0,75 1,5 1,75 21,251

% olarak ham madde tasarrufu
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Optimum tarak makinası enine kesiti, ham madde 
tasarrufu sağlar

Seçici telef çıkarma ile tasarruf potansiyeli
Seçerek telef çıkarma sayesinde, hem ham madde kullanımı hem de son ürünün kalite 
beklentileri optimize edilebilir. C 80'in sunduğu materyal kullanımı, modern yüksek 
performanslı tarak makinalarının sunduğundan %1'e varan oranda daha iyidir. Bu 
artan kullanım oranı, kayda değer bir maliyet avantajı sağlar.

Bazı kültürlerde üç sayısı uğurlu bir sayı olarak 
kabul edilir; C 80'de de optimum materyal 
kullanımı ve farklı ham maddelere göre esnek 
ayarlama sağlayan üç eleman bulunur.

1. Üretim sırasında kolaylıkla ayarlanabilen, 
brizördeki döküntü bıçağı.

2. Q-Package (eleman) sayısının teknolojik ve 
ekonomik taleplere göre ayarlanabileceği, 
uzun ön ve son taraklama bölgeleri. Q-Pa-
ckage'ların içindeki çeşitli ayar çubukları, 
seçici telef çıkarma sağlar.

3. Şapka hızı sonsuz değişkendir; ayarlanan hız 
seçici telef çıkarmayı ve taraklama sonucu-
nu etkiler. 
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Rieter . Tarak makinası C 80

Dört ayar çubuğu, iyi elyaf ile telef çıkarma arasındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılır.

8

Yüksek

2

İnce

0

Açık

5

Orta

Brizör telefini ayrı çıkarma seçeneği

Seçici telef çıkarma ne anlama gelir?
Ön ve son taraklama bölgelerinde farklı telef çıkar-
ma genişliklerine sahip aşınmaya dayanıklı döküntü 
bıçağıyla elde edilen optimum ham madde kullanımı 
sayesinde son derece yüksek kâr elde edilir. 

C 80, maliyetini son derece hızlı bir şekilde amorti 
eden, brizör telefinin ayrı olarak çıkarılması için 
isteğe bağlı ek bir seçenek sunmaktadır. 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 iplikha-
neye beslenir.

Örnek

Üretim (119 kg/saatte 8x C 80) 952 kg/sa

Yıllık çalışma saati 8400 sa.

Toplam tarak telefi %5,5

Brizör telefi %1,5

Brizör telefini ayırmadan karışık telef 0,75 ABD Doları/kg

Ayrı uzaklaştırılmış brizör telefi 0,75 ABD Doları/kg

Ayrı uzaklaştırılmış şapka ve tarak telefi 0,99 ABD Doları/kg

Yıllık tasarruf 52800 ABD Doları

Brizör telefini ayrı çıkarma seçeneğinin özellikleri:
• Aralıklı telef çıkarma, harman hallaç telef transportuna entegre 

edilmiştir. Bu entegrasyon sayesinde ek havaya ihtiyaç duyulmaz, 
bu da prosesin yüksek oranda enerji verimli olmasını sağlar.

• Telef kompozisyonunun görsel bir değerlendirmesi her zaman için 
gerçekleştirilebilir.

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

Ayar çubukları mümkün olan en kısa süre içinde, herhangi 
bir alet kullanmaksızın değiştirilebilir. Farklı kirlenme dere-
celeri için dört tasarım vardır: açık, ince, orta ve güçlü.
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Rieter . Tarak makinası C 80

Kolay bakım ve çalıştırma
Makinanın tüm enine kesitini kaplayan bir kol ile birlikte sunulur 

Modüler çözümler
Modüler tertibata ve kolay erişime sahip akıllı tasarım 
sayesinde C 80'in bakımı kolaydır. Kapsamlı ve ergonomik 
iyileştirmeler, kullanıcı dostu çalışma ve minimum makina 
duruş süresi sağlar.

Modüler çözümler üretkenliği artırır. Tarak silosundaki açıcı 
silindir şapka garnitürünün, brizör şapka garnitürünün ve do-
fer şapka garnitürünün değiştirilmesi, geleneksel taraklama 
çözümlerinde zaman alıcı bakım çalışmaları gerektirir.

C 80'in modüler tasarımı bu duruş sürelerini azal-
tır. Tarak silosu, brizör ve dofer modülünün üçü de 
önceden hazırlanan isteğe bağlı yedek modüller ile 
hızlıca değiştirilebilir. Örneğin, tarak silosu modülü 
bir saatten kısa bir sürede tamamen değiştirilebilir.
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Rieter . Tarak makinası C 80

Sofistike çözümler 
Makina denetimi artık daha kolay

Entegre uzman sistem ile kullanıcı yönlendirme – operatör yönlendirme

Hızlı erişim için katlanır 
kapak sistemi

Hızlı ve doğru değiştirme

C 80'in işletim birimi, geniş bir dokunmatik ekrana sahiptir 
ve modern bir kullanıcı arabiriminin tüm gereksinimlerini 
karşılar. Ekranda, önemli üretim ve kalite parametrelerinin ve 
çalışma durumlarının net bir genel görünümü gösterilir. 

Ekran, gerçek zamanlı olarak kalite ve enerji değerlerinin 
şemalarını ve eğilimlerini gösterir. İşletim kılavuzundaki tüm 
bilgiler gibi birçok bilgi veritabanında saklanır. Ayarlama 
işlemi boyunca operatör ayrıntılı ve mantıksal bir biçimde 
yönlendirilir. Örneğin, işletim birimi kullanıcıya taraklama 
açıklığını ayarlarken önerilen taraklama açıklığını gösterir. 
Uzman sistem, bir sonraki servis çalışmasının ne zaman ge-
rekli olduğunu hesaplar. Makina ve şapka garnitürü için bakım 
çalışmasının ne zaman gerekli olduğu konusunda kullanıcıyı 
yönlendirir. 

Reçete yönetim araçları, ürünü değiştirmeyi hızlı bir işlem 
haline getirir ve tekrarlanabilir sonuçlar sağlar.

C 80'de akıllı katlanır kapak tasarımı kullanıl-
mıştır. Bu tasarım, bakım personelinin yanlardan 
C 80'in tüm enine kesitine zahmetsizce ve birkaç 
saniye içinde kolayca erişmesini sağlar.

Entegre Q-Package ve şapkaların son derece 
hassas merkezi ayarı, yeni ham maddelere hızlı 
ve kolay ayarlama yapılamasını sağlar.
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Rieter . Tarak makinası C 80

Pratik ve çözüm odaklı
Zaman kazanın ve kaliteyi artırın

EVObrush – şapka temizleme silindirlerinde hızlı servis çalışması
C 80'in şapka temizleme ünitesinin her iki şapka temiz-
leme silindiri de eşsiz EVObrush sistemi ile donatılmıştır. 
Sistem, temizleme garnitürlü birbirine kolayca bağlana-
bilir altı segmentten oluşur. Dönüş yönünü gösteren renk 

1200 mm çaplı kovalarla optimize 
edilmiş prosesler
Tarak şeridi koyleri için Rieter, 1200 mm çaplı kovalar 
sunar. Kovaların kapasitesi, 1000 mm çaplı kovalardan 
%43 daha fazladır. Bu, sonraki işlemlerde kova taşıma 
ve şerit birleştirme sayısını en aza indirir. Dolayısıyla, 
iplikhane iş akışları ve maliyetleri de optimize edilir. 
Binada en uygun yerleşimi sağlamak için iki farklı 
yerleşim versiyonu mevcuttur.

kodu ve işaretler, temizleme garnitürünü değiştirmeyi 
kolaylaştırır. Değişim için özel bir ekipman gerekmez ve 
doğrudan tarak makinasında hızlı ve kolay bir şekilde 
gerçekleştirilebilir.
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Rieter . Tarak makinası C 80

Çeşitli yenilikçi taraklama tasarımı çözümlerinin geliş-
tirilmesi ve hizmetlerin sağlanması sırasında, C 80'in 
güvenli ve ekonomik bir şekilde çalıştırılması için önemli 
noktalar göz önünde bulundurulmuştur.

Doferin kısmi kapanması, elyafın dofer alanına geçişini 
engeller, bu da makinanın çok daha kolay temizlenebil-
mesini sağlar.

Modern bir harman hallaç hattında, tarak makinasının 
üst kısmına yabancı maddeleri ayırmak için çeşitli 
döküntü bıçakları takılır. Ancak metal parçalar yine de 
zaman zaman tarak makinalarının içine girerek bazı 
durumlarda makinanın hasar görmesine neden olabilir. 
Tarak besleme girişindeki özel metal ve yabancı madde 
dedektörü, en küçük metal parçaları bile algılar ve maki-
nayı zamanında durdurur. 

Sorunlu yabancı maddeler ve metal parçaları kolayca 
uzaklaştırılabilir. Bu, tarak makinalarının kullanılabilirli-
ğini artırır ve güvenilir üretim ortamı sağlar. Bu birleşik 
dedektör, önce büyük maddelerin, ardından küçük mad-
delerin algılandığı patentli bir proses aracılığıyla hem 
küçük hem de büyük yabancı maddeleri tespit edebilir.

Temizlemesi daha kolay

Daha güvenli çalışma için metal ve yabancı madde dedektörü

Metal ve yabancı maddelerin kademeli olarak algılanması
1.  Büyük metal parçalar
2.  Küçük metal parçalar
3.  Metal olmayan yabancı maddeler

1
2

3
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C 80 – Üstün tarak şeridi kalitesi
En sıkı kalite gereklilikleri için

C 80'in teknolojik makina enine kesiti, optimum tarak şeridi kalitesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Mükemmel tarak şeridi kalitesine giden yol
C 80'in tüm akıllı teknolojik çözümleri, mükemmel tarak şeridi 
kalitesinin sağlanmasında rol oynar. Elyaf tutamı beslemesin-
den tarak şeridi çıkış ünitesine kadar hiçbir şey şansa bırakıl-
mamıştır. 

1. Besleme, sabit hızda vatka oluşturmayı sağlar
2. Brizördeki çıkış genişliği elektronik olarak ayarlanabilir

3. Uzun ön taraklama bölgesi, elyafın daha yumu-
şak açılmasını sağlar

4. Hassas taraklama açıklığı (milimetrenin yüzde 
biri aralıklarla ayarlanabilir)

5. 40 aktif ,şapka ile verimli taraklama
6. Mevcut en uzun son taraklama bölgesi
7. Çıkış ünitesinde optimum tarak şeridi kılavuzu
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Hassas ve esnek şapka kenarları, elyafı etkili şekilde şapka alanına yönlendirir ve elyafı 
kısaltmadan hassas taraklama yapılmasını sağlar.

Dar taraklama açıklığı, son derece hassas bir 
merkezi makina kullanılarak ayarlanır. Bu 
inovasyonun patenti alınmıştır. Döküm demir 
tambur ve yan çerçeve kullanımı, makinanın 
sabit bir sıcaklıkta kalmasını ve taraklama açık-
lığının tüm koşullarda güvenilir şekilde tutarlı 
bir mesafede olmasını sağlar.

Çıkış ünitesindeki gelişmiş tarak şeridi kılavuzu, 500 m/dk 
gibi yüksek çıkış hızlarında bile mükemmel tarak şeridi kalite 
değerlerinin korunmasını sağlar.

Bu şerit kılavuzu, çapraz aprondaki tarak şeridi kılavuzu ke-
narları, düzensiz tülbent kalınlığı ve çıkış ünitesindeki tarak 
şeridi sıkıştırma sayesinde ideal hale getirilmiştir.

Pnömatik besleyici vatka ağırlıklarını sabit 
tutarak üretimin sabit bir hızda devam etmesi-
ni sağlar. Gömülü pencere, operatörlerin elyaf 
akışını analiz etmesini sağlar.

Azami taraklama açıklığı ayarı

İdeal tarak şeridi kılavuzu

Pnömatik tutam besleme 
sayesinde sabit hızda vatka 
oluşturulur
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IGS sistemi

IGS-top ayrıca şapka garnitür tellerini 
de keskinleştirir

IGS-classic garnitür 
tellerinin sürekli keskin 
kalmasını sağlar

Yüksek üretim kapasitesine sahip tarak maki-
nalarında, garnitür tellerinde meydana gelen 
sürekli aşınma önemlidir. Rieter'e özgü Entegre 
Bileme Sistemi (IGS), garnitürü sürekli kes-
kin tutarak bu problemi en başından ortadan 
kaldırır.

İsteğe bağlı IGS-top modülü, tarak şapka garnitür tellerini tama-
mıyla otomatik olarak keskinleştirir. Kontrol ünitesi, 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.

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. Garnitür 
tellerinin kullanım ömrü dikkate alınarak prog-
ramlanabilen bileme planı yardımıyla optimum 
bileme periyodu hesaplanır.

400 kez
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IGS olmaksızın: tambur ve şapkaların manuel bilinmesi

IGS-classic: otomatik tambur bileme, manuel şapka bileme 

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

IGS-system ile elde edilen kalite artışı

Ta
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in

de
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Kabul edilebilir neps sayısı

Şapka garnitürünün  
servis ömründe artış

Garnitür tellerinin kullanım süresi

IGS aracılığıyla maliyet 
tasarrufları

AEROfeed Control
AEROfeed Control, makina durması anında 
elyafın tarak silosundan aşağıya inmeye devam 
etmesini sağlar. Devre dışı kalan makina 
izole edilerek taraklama hattındaki koşulların 
devamı sağlanır ve durmuş olan makinanın üst 
tarak silosunda kir birikintisi oluşması önlenir. 
Makina yeniden başlatıldığında, aynı kalite 
seviyesinde üretime devam edilir.

İşletme koşullarında, IGS-classic kullanımı 
ile tüm uygulamalarda garnitür teli kullanım 
süresinin %10 ila 20 oranında arttığı görülmüş-
tür. 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-top, IGS ile şapka bileme uzmanlığı sağlar 
ve eğitimsiz personel denetiminde bile müm-
kün olan en iyi sonuçlar elde edilir.
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Regüleli cer modülü RSB-Module 50 ile C 80 
Proses kısaltmada yeni kriterler

Regüleli cer modülü RSB-Module 50, doğrudan 
tarağa bağlıdır. RSB-D 50 regüleli cer makinasının 
kanıtlanmış tahrik ve çekim teknolojisine dayan-
maktadır. Buna ek olarak, cer makinası modülü, 
üretilen tarak şeridinin regüle edilmesi ve izlenmesi 
için tamamıyla yeni bir yoklama teknolojisi kullanır. 
Bu teknoloji, daha da iyi tarak şeridi ve iplik kalite-
sini garanti eder.

Regüleli cer modülü RSB-Module 50, cer pasajları-
nın sayısını azaltarak iplikhanenin verimliliğini ar-
tırır. Bunun bir örneği, RSB Modül 50'ye sahip C 80 
tarak makinasının   doğrudan open end iplik ma-
kinası tarafından takip edildiği open end iplikçilik 
prosesidir. Bu proses özellikle yüksek miktarda kısa 
elyaf içeriğine veya geri kazanılmış elyafa sahip 
materyalin işlenmesi için uygundur. 

Daha düşük toplam çekimden dolayı regüleli cer 
modülü RSB-Module 50’deki tarak şeridinin besle-
me hızı regüleli cer makinasına göre önemli ölçüde 
daha yüksektir.. Regüleli cer makinesinden diğer 
bir farkı da tek bir şeridin yoklanmasıdır. 

Her iki durum da yoklama hassasiyeti gereksi-
nimlerini artırır. Regüleli cer modülü RSB-Module 
50, şeridin temassız bir şekilde yoklanmasıyla bu 
gereksinimleri karşılar. Bu sensör teknolojisi, daha 
doğru yoklama değerleri ve daha hassas regüle ve 
nihayetinde daha iyi şerit ve iplik kalitesi sağlar.

Hassas regüle işlemi için 
yüksek frekans teknolojisi

Yeni yüksek frekanslı sensörlü regüle prensibi
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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 
silindir mesafeleri ayarlanabilir. Bu, kısa elyaf uzunlukları-
nın iyi bir şekilde işlenebileceği anlamına gelir. 

Rieter Kalite İzleme (RQM), kalender silindirlerinin önüne 
yerleştirilmiştir ve önceden seçilen sınır değerler aşılırsa 
makinayı durdurur.

CLEANtube ekipmanı, akıllı bir koyler kontrol sistemi olup 
şerit borusunda çepel ve kısa elyaf birikmesini önler. Bunun 
sonucunda CLEANtube sayesinde yılda 150000 kusurlu şerit 
sarımının kovaya istiflenmesi engellenir ve bu da sonraki 
proseslerdeki iplik kalitesinin ve üretim verimliliğinin yük-
sek olmasını sağlar.

Ham madde veya tarak şeridi numarası değişirse hiçbir yok-
lama silindirinin değiştirilmesi gerekmez. Bu, esnekliği artırır 
ve maliyetleri azaltır. Çekim sistemindeki iki servo tahrikle, 
kumanda biriminde beş kata kadar toplam bir çekim kolayca 
ayarlanabilir. Koylerin ayrı tahrik edilmesi, düzgün kayış 
hareketi ve önemli ölçüde daha uzun kullanım ömrü sağlar.

Büyük üst silindirler elyaf sarması olmaksızın kesintisiz işle-
timi ve bunun yanı sıra uzun kullanım ömrünü garanti eder. 

Kısa elyafla iyi iplik kalitesi

Yüksek esneklik 
ve düşük enerji tüketimi

CLEANtube sayesinde "mouse"(çepel birikimi) olmaksızın şerit yerleştirme

Otomatik 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. 

geleneksel CLEANtube ile

KOVA
DOLDURMA

%90
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Kullanılabilir modüller Gelecek modüller

ESSENTIAL ile iplikhaneler dijitalleştiriliyor. Rieter Digital 
Spinning Suite, tüm iplikhanenin verilerini anında analiz 
eder, böylece iplikhane yönetiminin hızlı karar vermesine 
yardımcı olur.

Bireysel İğ İzleme (ISM) sistemi, gerekli tüm verileri toplar 
ve ESSENTIAL'ın kullanımına sunar. ESSENTIAL daha sonra, 
anlamlı temel performans göstergeleri sağlar ve tüm eğirme 
prosesi için iyileştirmeleri görselleştirir.

Bu iplikhane yönetim sistemi; kapsamlı ve net olarak düzen-
lenmiş dijital analizleriyle iplikhane personelinin uzmanlığını 
güçlendirme, verimsizlikleri ortadan kaldırma ve maliyetleri 
optimize etme konusunda yönetime destek sağlar.

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

ESSENTIAL'ın modüler yapısı

İplikhane  
optimizasyonu 

Müşteri 
avantajı

Modüller

İplikhane  
kontrolü

İplikhane 
işletimi

İplikhane  
yönetimi

ESSENTIALpredict

ESSENTIALmaintain

ESSENTIALmonitor

ESSENTIALbasic
order Danışman İplik işletmesi ...

ESSENTIAL – Rieter Digital Spinning Suite

C 80 tarak ile ilgili animasyon

Daha fazla bilgi için QR kodunu taratın
https://l.ead.me/bc1V0p

Rieter'den yüksek performanslı 
tarak makinası

C 80
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Teknolojik veriler

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

Üretim 300 kg/saate kadar

Tarak şeridi numarası 4 – 12 ktex

Vatka ağırlığı 550 – 900 g/m

Teknik veriler (Şerit koylersiz C 80)

Kurulu güç** 33,5 kW

Çıkış hızı 500 m/dk.ya kadar

Basınçlı hava 0,7 Nm3/sa

Egzoz havası 1,10 m3/sn.

Telef uzaklaştırma Merkezi emiş, brizör telefinin ayrı uzaklaştırılması

Tambur hızı 340 – 650 dev/dak

Makina verileri

Makina uzunluğu 3440 mm

Makina genişliği 2450 mm

Makina ağırlığı (standart silo ile) 9200 kg

Çalışma genişliği 1500 mm

*    JUMBOfeed
**  FC (frekans konvertörü) ile, tarak silosu dahil
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Makina verileri
Tarak makinası C 80
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CBA şerit koylerli tarak makinası C 80

Kova boyutları

Kova çapı [mm] 750/800/1000

Kova yüksekliği [mm] 1200/1300

Tarak şeridi koyleri zemine monte edilmiştir, yerleştirme yandan yapılır

Teknik veriler: şerit koyleri CBA

Kurulu güç 1,5 kW

Basınçlı hava 0,05 Nm3/sa 

Egzoz havası 0,1 m3/sn.

1262 1500 267
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1200 mm çaplı kovalar için şerit koylerli 
tarak makinası C 80

Tarak makinası koyleri zemine monte edilmiştir, çapraz ve boyuna yönlendirme

Teknik veriler: 1200 mm kovalar için şerit koyleri

Kurulu güç 2,32 kW

Kova yükseklikleri 1200/1300 mm
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RSB-Module 50'li 
Tarak Makinası C 80

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 0,22 Nm3/sa

Egzoz havası 0,28 m3/sn.

B

A12773750
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Tarak makinası C 80

Temel makina ekipmanı

1000 mm kovalar için  
otomatik doğrusal kova değiştirici standart ∙∙ ∙∙

1200 mm kovalar için  
otomatik doğrusal kova değiştirici

isteğe 
bağlı ∙∙∙ ∙∙∙

Zemine monte edilmiş kova değiştirici standart ∙∙ ∙

Zemine gömülü kova değiştirici isteğe 
bağlı ∙∙ ∙

Kolay anlaşılır sinyal sütunu standart ∙∙ ∙ ∙

UNIcontrol bağlantısı standart ∙ ∙ ∙∙∙

İplikhane izleme sistemi ESSENTIAL 
bağlantısı

isteğe 
bağlı ∙∙ ∙∙ ∙∙∙

Akıllı Çözümler

Beslemede metal ve katı madde  
algılama özelliği standart ∙∙∙ ∙∙

Entegre tambur bileme sistemi 
IGS-classic standart ∙∙∙ ∙∙∙

Entegre şapka bileme sistemi IGS-top isteğe 
bağlı ∙∙∙ ∙∙∙

Güç izleme standart ∙∙

Kolayca çıkarılabilir tülbent köprüsü standart ∙∙ ∙∙∙

Yarı otomatik tarak şeridi yerleştirme standart ∙∙ ∙∙

Makina kontrolü

İnsan Makina Arayüzü (HMI)/Renkli 
dokunmatik ekran standart ∙∙∙

Üst üste kısa, orta  
ve uzun periyotlu regüle sistemi standart ∙∙∙ ∙∙∙

İnce ve kalın yer izleme standart ∙∙∙

Kullanıcı yönlendirme standart ∙∙∙ ∙∙∙

Gerçek zamanlı spektogram standart ∙∙∙

Bakım ve vardiya planı standart ∙∙ ∙∙∙

Teknoloji desteği

Değişken ayar çubuklu Q-Package standart ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙

UNIcollect elyaf/çepel analiz cihazı isteğe 
bağlı ∙∙∙ ∙∙∙

Kolay elyaf/çepel analizi için hazırlık standart ∙∙∙

Performans ayarı ve servis paketi (Care+) isteğe 
bağlı ∙∙∙ ∙∙∙

Tarak makinası C 80

Temel makina ekipmanı

En geniş aktif taraklama alanı (1,5 m 
çalışma genişliği ve 40 aktif şapka) standart ∙∙∙ ∙∙∙

En yüksek taraklama uzunluğu (3,2 m) standart ∙∙∙ ∙∙∙

Tarak silosunda modüler açıcı ünite standart ∙∙∙ ∙∙∙

Modüler brizör ünitesi standart ∙∙∙ ∙∙∙

Modüler dofer ünitesi standart ∙∙∙ ∙∙∙

300 kg/saate kadar  
en yüksek tarak üretim hızı standart ∙∙∙ ∙∙∙

Graf premium tarak garnitürü standart ∙∙∙ ∙∙∙

Standart AEROfeed  
(tek bir hatta 8 tarak makinasına kadar) standart ∙∙ ∙∙∙ ∙∙

Jumbo AEROfeed  
(tek bir hatta 10 tarak makinasına kadar)

isteğe 
bağlı ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙

Tarak silosunda basınç regülatörü standart ∙∙ ∙∙∙

AEROfeed Control 
(üst tarak silosunda sürgü)

isteğe 
bağlı ∙∙ ∙∙

Besleme sistemi, 1 brizör standart ∙∙∙ ∙∙∙

Besleme sistemi, iğneli silindirli 1 brizör isteğe 
bağlı ∙∙∙ ∙∙∙

Elektrikli brizör bıçağı ayarlama sistemi standart ∙∙∙ ∙∙∙

Ayrı aralıklı brizör telefi çıkarma seçeneği isteğe 
bağlı ∙∙∙

Enerji verimli merkezi emme sistemi standart ∙∙∙

Sürekli olarak izlenen yukarıya doğru 
merkezi emiş standart ∙∙

Sürekli olarak izlenen aşağı doğru emiş isteğe 
bağlı ∙∙

Şapkalar için sonsuz ayarlanabilir hız 
kontrolü standart ∙∙∙ ∙∙∙

0,01 mm artışlarla  
hassas merkezi taraklama açıklığı ayarı standart ∙∙∙

Tambur ve brizör için sonsuz ayarlanabi-
lir hız kontrolü standart ∙ ∙∙∙

Katlanır kapaklar sayesinde servis için 
tarak makinasına kolay erişim standart ∙ ∙∙∙

Açıklama:  
∙         düşük etki  
∙ ∙ ∙  yüksek etki
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