
Satış Sonrası 
Mekanik Hizmetler 

Mekanik donanımı yenileme ve onarma

Avantajlarınız:

• Beklenmedik arıza riski azalır 

• Makinaların ve yardımcı sistemlerin kullanım 
süresi uzar

• Üretilen ipliğin kalitesi iyileşir

• Hizmet kalitesinin optimizasyonu için özgül 
Rieter yedek parçalarının değiştirilmesi

Mekanik Hizmetler



Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 7283
a� ersales@rieter.com

Mekanik Hizmetler

ÖNCEDEN BİLİNMİYENİ TAHMİNLEMEK

Mekanik parçalar normal çalışmada aşınırlar ve yıpranırlar. 
Bu parçaların uzun ömürlülüğü çeşitli faktörlere bağlıdır; 
Örnek olarak, çalışma saatleri, yağ seviyesinin kontrolü, 
kullanılan yağlayıcı türleri ve işletmeden işletmeye değişen 
diğer etkiler verilebilir. Periyodik bakımlar ve özgün 
modernizasyonlar mekanik parçaların ömrünü uzatır. 

İYİLEŞTİRİLMİŞ İPLİK KALİTESİ

Dişli kutusunun işlevi, iplik üretim sürecinde çok önemlidir; 
Örneğin cer makinalarında şerit çıktısını ve ring iplikçiliğinde 
iplik çekimini ve bükümünü ayarlar. İpliğin sürekli yüksek 
kalitesi için dişli kutusunun bakımı  önemlidir.

MAKİNALARIN UZATILMIŞ KULLANIM SÜRESİ

Mekanik teçhizatın düzenli aralıklarla muayenesi, dişliler, 
keçeler, rulmanlar, frenler ve yağlayıcılar gibi aşınan ve yıpranan 
parçalarının durumunu tanımlamak için gereklidir. Etkilenen 
parçaların önleyici tedbir olarak değiştirilmesi, tavsiye edilen 
yağlayıcıların kullanılması, Rieter tarafından belirtilen ayarlara 
göre ayarlama, yağ seviyesinin kontrolü ve bakımı, ekipmanın 
gelecek yıllar için iyi durumda kalmasını sağlar.

Mekanik Donanımı Yenileme ve Onarma 

İHTİYAÇLARINIZA ÖZGÜN BENZERSİZ HİZMET

Rieter, güvenilir, uzun ömürlü ve uygun maliyetli çözümler 
sunmaktadır. Hizmet konseptimiz aşağıda belirtilen benzer-
siz standartlara ve süreçlere sahiptir:
• Iç kısımların ileri düzey temizliği
• Ayrı parçaların özelliklerini yerine getirmek için 

rulmanların endüksiyonla ısıtılması
• Özgün Rieter yedek parçaları ile değiştirme
• Çeşitli parametrelere göre muayene için son teknoloji test 

mastarları ile Rieter standartlarına uygunluk kontrolü

ÜRÜN KAPSAMI

Rieter Satış Sonrası, komple bir mekanik hizmetler portföyü 
sayesinde harman hallaçtan iplik eğirme makinalarına ka-
dar geniş bir yelpazede kurulu ekipman için çözümler sun-
maktadır.

Bölgenizdeki mevcut ürün yelpazesi hakkında bilgi almak 
için lütfen satış sonrası temsilcinizle görüşün.

Bu broşürde verilen bilgiler, çizimler ve bunlarla ilgili tüm 
veriler basım tarihinden itibaren geçerlidir. Rieter daha önceden 
bilgi vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Rieter 
sistemleri ve Rieter yenilikleri patentlerle korunmaktadır.

www.rieter.com
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Dişli kutusunun durumu cer şeridinin değerini arttırır Özgün bakım kavramları 

Çalışma süresi

başlangıç arızaları

olası arızalar

aşınma ve eskime arızaları

Ba
kı

m
 

ge
re

kt
irm

ez

Ko
ru

yu
cu

 b
ak

ım

M
üş

te
rin

in
 

av
an

ta
jı

1

1

3

3

2

2


