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Inovasi untuk keberlanjutan
dan kesuksesan
Pekan raya perdagangan internasional untuk mesin tekstil, ITMA 2015,
diadakan dengan moto „Master the art of sustainable innovation“.
Itulah alasan bagi Rieter untuk bercermin pada strateginya untuk aksi
yang berkelanjutan. Di masa lalu, Rieter telah mencapai banyak hal
dan pada ITMA menunjukkan perbaikan-perbaikan lebih lanjut.

Saat ini yang menjadi tren adalah yang didasarkan
pada pengakuan bahwa sumber daya adalah terbatas dan berharga. Rieter telah mempraktekkan etika
berkelanjutan ketika hal ini masih bukan berupa pokok pembicaraan. Keberlanjutan seperti yang Rieter
lihat bahwa hal ini melampaui target-target ekologi
dan menyentuh seluruh area perusahaan.
Rieter – pendekatan menyeluruh kepada keberlanjutan
"Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip" Rieter mencermin
kan komitmen Grup kepada tujuan bisnis yang ambisius dan kepada tanggung jawab lingkungan dan
Gbr. 1 Pada tahun
2015, Rieter
menerbitkan informasi
menyeluruh pada
akuntabiilitasnya
terkait target-target
keberlanjutan dan
pencapaian, sudah
untuk yang keempat
kalinya.

sosial. Sejak tahun 1997 Rieter telah menganut
prinsip-prinsip lingkungan dan keamanan sebagai
komponen integral dari strategi perusahaan. Selain perilaku yang bijaksana terhadap lingkungan dan
sumber daya alam, komitmen Rieter juga termasuk
manajemen risiko serta kepemimpinan yang bertanggungjawab dan pengembangan tenaga kerja.
Produk-produk dan proses manufaktur harus patuh
kepada persyaratan kesesuaian lingkungan yang ketat. Standar keamanan tertinggi bagi pelanggan dan
pekerja serta warga pada situs produksi Rieter harus terjamin. Rieter berusaha untuk perbaikan terus
menerus terhadap keserasian lingkungan dan efisiensi energi di semua rantai nilai. Pemantauan terus
menerus dari pengembangan dan proses produksi
mengoptimalkan infrastruktur dan mengedepankan
pengembangan produk dan layanan yang eco-efisien. Sejak tahun 2011, Rieter telah menerbitkan hasil
dari upaya-upaya ini secara tahunan dalam laporan
independen dan menyeluruh (Gbr. 1).
Sikap ini terhadap nilai-nilai tersebut juga diung
kapkan oleh inisiatif kemitraan dengan Swissmem
FAKTOR + dan VDMA Blue Competence. Keduanya
aktif mendukung aktivitas untuk berhati-hati dalam
menangani bahan baku yang terbatas (Gbr. 2).
Bagi pelanggan kami, penting bahwa mereka memiliki mitra yang berusaha secara holistik untuk meraih
keberlanjutan seperti yang mereka lakukan. Mereka
harap hal ini tercermin pada jangkauan produk.
Inovasi mengurangi konsumsi energi
Tim pengembangan Rieter telah mendesain banyak
generasi mesin sehingga mereka membutuhkan lebih sedikit energi per kilogram benang. Karena mesin-mesin pemintalan akhir dalam produksi benang
mengkonsumsi energi yang paling banyak, inovasiGbr. 2 Rieter merupakan mitra Blue Competence dan FACTOR +.

http://bitly.com/
rieter-sr2014

www.bluecompetence.net

www.swissmem.ch

3

LINK 68 / 2015

EVENT

Gbr. 3 Setiap pengurangan konsumsi
energi dari mesin
berkontribusi ke arah
pengurangan konsumsi
daya oleh keseluruhan
pabrik.

Tahapan proses

Pengurangan konsumsi energi
dalam % berdasarkan kWh/kg

Model (tahun)

Carding
Draw frame

C 4 (1990)

C 70 (2014)

80 %

RSB-D 40 (2005)

RSB-D 45 (2014)

15 %

Combing

E 7/6 (1988)

E 80 (2012)

34 %

Mesin ring spinning

G 30 (1998)

G 36/32 (2013)

27 %

Mesin compact spinning
Mesin rotor spinning semi-otomatis
Mesin rotor spinning full otomatis

K 44 (2001)

K 46 (2013)

28 %

BT 903 (1998)

R 35 (2013)

37 %

R 1 (1995)

R 60 (2014)

35 %

2 500

Gbr. 4 Sistem ring
spinning saat ini untuk
benang combed Ne 30
membutuhkan energi
35 % lebih sedikit
dibandingkan pada
tahun 1971.

4,920

-35 %

5

4,163

2 000

3,378

1 500

3,211

4
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1 000

2

500

1

0

1971
G 0/2D, E 7/4,
C 1/2

1987
G 5/1, E 7/5,
C 4/1

2007
G 35, E 75,
C 60

2014
G 36, E 80,
C 70

0

Konsumsi energi [kWh/kg benang]

100 % kapas, Ne 30 combed, Turki, produksi kurang lebih 400 kg/jam

Konsumsi energi [kWh]

4

Tanpa udara terkompresi untuk mesin winding

Mesin [kWh]

Pendingin udara [kWh]

-inovasi di sana mencapai penghematan terbesar untuk keseluruhan proses (Gbr. 3).
Sebuah analisis untuk pabrik ring spinning Turki menunjukkan keberhasilan ini. Proses yang lengkap,
untuk benang combed Ne 30 saat ini membutuhkan
energi 35 % lebih sedikit per kilogram benang untuk
400 kg/jam dibandingkan pada tahun 1971 (Gbr. 4).
Sebagai fitur baru, pemantauan yang diperluas dengan SPIDERweb dapat menunjukkan energi yang dipakai per mesin dan menghubungkan ini ke data lain.
Fungsi baru alarm untuk perangkat mobile canggih
merupakan langkah pertama menuju pabrik pemintalan masa depan. Izinkan kami menjelaskan fungsi-fungsi baru SPIDERweb ini kepada Anda di stan Anda.
Inovasi meningkatkan hasil bahan baku
VARIOline Rieter, carding C 70 dan mesin combing
Rieter membuat kontribusi menentukan menuju has

Penerangan [kWh]

Konsumsi energi [kWh/kg benang]

il bahan baku yang tinggi dari sistem Rieter. Pembukaan berkas serat terkecil yang dibersihkan secara
lembut dan penyetelan terkait bahan baku dengan
VARIOset mencirikan VARIOline. Celah carding yang
terkendali dari C 70 menjamin performa carding dan
kualitas benang yang tinggi tanpa merusak serat
pada produktivitas tinggi secara bersamaan. Presisi
tertinggi pada combing juga memungkinkan seleksi
serat bagus dan sehingga ekstraksi noil yang rendah
pada kualitas benang yang tinggi.
Ergonomis sebagai target pengembangan
Di samping hasil bahan baku dan konsumsi energi,
bagi Rieter orang yang mengoperasikan dan merawat mesin adalah penting. Ergonomis adalah pusat
dari pengembangan produk. Akses yang baik diapresiasi oleh operator dan teknisi yang bertanggung jawab untuk perawatan.
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Servis mempertahankan daya saing.
Layanan Purna Jual Rieter yang menyeluruh menja
ga daya saing pelanggan secara berkelanjutan. Paket
retrofit memungkinkan reaksi cepat terhadap perubahan pasar. Hal ini terbayar, bahkan dengan pabrik yang lebih tua, dan sering juga memenuhi tujuan
ekologis. Kursus pelatihan pelanggan serta sa
ran
yang menyeluruh pada pabrik yang berkaitan dengan
kemungkinan perbaikan melengkapi layanan yang
ditawarkan oleh Purna Jual Rieter. Termasuk di dalamnya adalah sesi pelatihan dan dokumentasi kerja
yang baik. Contohnya, „Rieter Spinners' Guide“. Ini
adalah ringkasan referensi yang lengkap untuk penyetelan dan pemilihan komponen-komponen teknologi menurut aplikasi tekstil - bahan baku, nomor
benang dan aplikasi pada pertenunan dan perajutan.
Sekarang tersedia untuk semua 4 teknologi pemintalan akhir. Bagi para pemegang lisensi Com4® kami,
juga tersedia dalam bentuk elektronik.

Gbr. 5 Dengan
kompetensi Rieter,
Anda diperlengkapi
untuk menghadapi
persaingan. Gunakan
kode QR dan lihatlah
klip video baru dengan
tema „The Comfort of
Competence“ – atau
apa yang membuat
Anda sukses?
http://bit.ly/TCoC2015

Tetap menguntungkan secara berkelanjutan
Masa pakai yang panjang dari komponen teknologi
dan masa pakai yang lama dari mesin, serta pembuangannya yang mudah merupakan bagian dari
strategi produk Rieter. Satu contoh, penggerindaan
otomatis clothing silinder carding dengan integrated
grinding system IGS, memperpanjang waktu jalan
clothing sampai dengan 20 %. Umur panjang produk-produk kami dibuktikan dalam kontes di tahun
2010. Rieter mencari mesin tertua yang masih beroperasi. Banyak jawaban datang dari seluruh dunia
tentang produk-produk yang secara andal mengope
rasikan setelah lebih dari empat dekade. Set konver
si membawa inovasi mutakhir untuk generasi mesin
yang lebih lama. Rieter memperkuat kemampuannya
untuk bertahan di persaingan (Gbr. 5).
Inovasi untuk keberlanjutan di ITMA
Contoh-contoh historis menunjukkan bahwa Rieter
telah berkomitmen terhadap keberlanjutan - jauh sebelum hal ini menjadi tren. Saat ini, kesadaran ini
meliputi semua cabang ekonomi dan menunjukkan
betapa pentingnya untuk mengambil tindakan. Dengan contoh-contoh terbaru dan inovasi di ITMA,
Rieter menunjukkan bahwa apa yang telah dicapai
bukanlah alasan untuk duduk tenang, tetapi mendorong penyetelan ke tujuan yang bahkan lebih ambisius. – Bacalah pada ringkasan inovasi apa yang Rieter

tawarkan yang akan membuat Anda bahkan jauh lebih sukses (Gbr. 6).
The Comfort of Competence
Di bawah slogan ini, Rieter mempersembahkan solusi keseluruhan untuk pabrik pemintalan juga di ITMA
ini. Jangkauan lengkap dari serat sampai benang dari
satu sumber, dalam satu area tanggung jawab dan
bagi semua empat teknologi pemintalan membuat
pelanggan di seluruh dunia sukses. Kesuksesan ini
dapat dijelaskan oleh tiga elemen yang membentuk
dasar „Comfort of Competence“: Sistem-sistem yang
Bernilai: sistem yang dengannya Anda mendapatkan
uang, Teknologi yang Meyakinkan: terbaik bagi benang-benang berkualitas, Rekanan yang Mendukung:
sukses secara bersama-sama.
Sistem yang dengannya Anda mendapatkan uang
Mesin-mesin Rieter adalah nilai untuk uang. Mereka menawarkan performa produksi dan efisiensi
yang tinggi, mereka menghemat sumber daya, membutuhkan sedikit pekerja, mudah dioperasikan dan
dirawat, serta memiliki masa pakai yang lama. Hal-hal tersebut adalah semua fakta yang berkontribusi
untuk memungkinkan para pelanggan kami menjadi
sukses. Untuk juga mempertahankan status ini di keseluruhan daur hidupnya, Purna Jual Rieter / Rieter
After Sales menawarkan solusi-solusi untuk menjaga
instalasi-instalasi ini tetap kompetitif.
Terbaik untuk benang-benang berkualitas
Pondasi untuk performa tinggi dari mesin-mesin
ini adalah kompetensi teknis Rieter. Produk-produk
kami dikembangkan dan diuji menurut keunggulan
teknis terbaru dan dengan metode yang paling modern. Untuk melakukan hal ini, para insinyur juga
menggunakan teknologi-teknologi yang paling baru.
Keahlian teknik dalam layanan pelanggan. Komponen yang penting selanjutnya adalah kompetensi dalam manufaktur benang. Para teknolog tekstil
berpengalaman bekerja di banyak area profesional
di Rieter. Pengetahuan mereka telah mengalir ke
dalam pengembangan produk. Lebih lanjut lagi,
mereka menentukan langkah untuk memproses serat-serat baru dan pengembangan komponen-komponen baru. Mereka adalah pemberi saran bagi para
pelanggan kami dalam tahapan penentuan keputusan dan selanjutnya dalam pabrik pemintalan ketika
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RIETER DI ITMA 2015
Hall 2 Stan A 106 – Sistem dan Layanan Purna Jual Rieter
Hall 8 Stan D 119 – Benang Com4®
BARU
Persiapan combing
E 36 OMEGAlap
Combing E 86

BARU produksi tinggi dengan set combing Rieter untuk
540 kg/jam terdiri dari satu mesin persiapan dan 6
combing. Produksi untuk kurang lebih 25 000 spindel.

BARU mesin air-jet spinning
J 26

BARU: aplikasi yang diperluas untuk 100 % Polyester

BARU fungsi untuk menyetel rasio noil.

BARU: suku cadang teknologi dan pengetahuan untuk
produksi benang lembut.
BARU: opsi untuk 6 robot

Masing-masing fungsi 6 modul
BARU dari Sistem Kendali Pabrik
SPIDERweb

BARU: fungsi-fungsi lebih lanjut yang membantu Anda
memintal dengan lebih ekonomis:

BARU Mesin rotor spinning
otomatis R 66

BARU: sampai dengan 700 mata pintal – memperbaiki
produktivitas per meter kuadrat

• Climate Module
• Alarm Module
• Energy Module
• Cockpit Module
• Assistant Module dengan
SLIVERprofessional
Spinners’ Guide

BARU: Spin box S 66 dengan fleksibilitas tambahan
dikarenakan CHANNELpass yang dapat diganti
BARU: pemindahan benang elektronik untuk
optimalisasi yang fleksibel selama pembentukan
gulungan
Mesin compact spinning K 46
yang ditingkatkan lebih lanjut
untuk produksi tertinggi

BARU: Q-Pack untuk kualitas yang lebih baik lagi
BARU: sampai dengan 1 824 spindel
Efisiensi energi yang ditingkatkan lebih lanjut

Mesin ring spinning G 32 yang
ditingkatkan lebih lanjut

BARU: Q-Pack untuk kualitas yang lebih baik lagi
BARU: sampai dengan 1 824 spindel
BARU: Paket serat buatan

Carding C 70 yang diperbaiki
lebih lanjut

BARU Mesin drawing
autoleveller dua delivery
RSB-D 24

BARU: opsi untuk memproses serat-serat sintetik
Memperbaiki kelancaran proses dan meningkatkan
efisiensi
BARU: sensor coiling sliver, menunggu hak paten
BARU: sistem hisapan hemat energi ECOrized
BARU: fleksibel berkat perawatan independen
dari sisi-sisi mesin

Gbr. 6 Ringkasan inovasi-inovasi ITMA.
Gbr. 7 Animasi ini memberikan non-profesional
sebuah pandangan pertama yang menarik ke dalam
fungsi dari pabrik pemintalan modern. Anda juga dapat
menemukannya di YouTube.
https://youtu.be/gDUVkqUVHvM

tantangan-tantangan baru muncul. Mereka menyediakan para pelanggan kami dengan indikasi-indikasi
penyetelan dan tips untuk perbaikan proses. Pengujian berjangkauan luas dari serat sampai produk
akhir memungkinkan pandangan baru dan memberikan ide-ide baru untuk masa mendatang.
Meraih sukses bersama-sama
"Delight your Customer" menunjukkan prinsip korporasi Rieter. Rieter ingin membuat para pelanggannya sukses. Pergantian yang intensif dan layanan
yang menyeluruh merupakan elemen utama dalam
mencapai hal ini. Konsultasi sebelum melakukan
pembelian, perencanaan yang seksama dan perhitungan dari fasilitasnya, bantuan profesional dengan
pendanaan, pengantaran dan instalasi yang tepat
waktu, pengantaran suku cadang yang cepat - yang
disebutkan ini hanya beberapa - merupakan layanan yang para pelanggan kami dapat harapkan. Selain itu, Rieter menawarkan program lisensi Com4®
yang mendukung upaya pelanggan dalam pemasaran benang. Sukses mereka juga sukses kami. Untuk
mempromosikan para tenaga "tekstil" muda profesional, Rieter Award telah didirikan. Juga angka akses
ke Rikipe
dia (http://www.rieter.com/en/rikipedia/
navelements/mainpage/) dan "Panduan Pemintalan
Rieter" adalah mengesankan. Jangkauan tersebut dilengkapi dengan animasi „Dunia Pemintalan“ yang
memungkinkan non-profesional mendapat wawasan
pertama yang menarik ke dalam mode fungsi pabrik
pemintalan (Gbr. 7).
Milan layak dikunjungi
ITMA secara tradisional merupakan tahapan untuk
inovasi dalam mesin tekstil. Kami telah menyiapkan
untuk waktu yang sangat panjang jadi kami dapat
menyambut Anda dengan produk-produk baru dan
stan yang menarik dan nyaman. Kami berharap dengan senang hati untuk menyapa Anda di stan kami,
dan menyajikan Anda dengan inovasi-inovasi yang
membuat Anda kompetitif secara berkelanjutan.
		
15-301

•

Edda Walraf
Head Marketing
Machines & Systems
edda.walraf@rieter.com
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Rieter & Gildan – kemitran pada
tingkat yang sederajat dalam
pemintalan
Dari serat sampai pemasaran produk akhir. Segalanya dari satu sumber.
Ini hanyalah beberapa fitur yang Gildan, salah satu produsen pakaian
mewah terbesar, sebutkan. Untuk salah satu dari investasi terbarunya
di area pemintalan, perusahaan ini menempatkan kepercayaannya
dalam pabrik lengkap dari Rieter.

Gbr. 1 Rieter UNIblend
– Kesuksesan pasar
dijamin melalui akurasi
pencampuran.

Gildan merupakan pemasok terdepan untuk pakaian kualitas tinggi bermerk untuk seluruh keluarga,
seperti T-shirt, jaket bulu, pakaian olahraga, pakaian dalam, kaus kaki, dan pakaian ketat. Perusahaan
ini menjual produk-produknya di bawah diversifikasi portofolio merek milik perusahaan. Perusahaan
ini juga memiliki lisensi untuk merek Under Armour®, Mossy Oak®, dan New Balance®. Perusahaan ini
mendistribusikan produk-produknya dalam pasar
pakaian cap siap pakai di AS dan Kanada, serta di
Eropa, Asia Pasifik dan Amerika Latin. Gildan memiliki lebih dari 43 000 pegawai di seluruh dunia dan
berkomitmen untuk menjadi industri dengan tenaga

kerja dan praktek lingkungan terdepan di seluruh fasilitasnya. Gildan memiliki dan mengoperasikan fasilitas manufaktur skala besar dan terintegrasi secara
vertikal, yang utamanya terletak di Amerika Tengah
dan Karibia. Hal ini memungkinkan mereka melayani
secara efisien kebutuhan dari para pelanggannya dalam pakaian cap dan pasar retail. Gildan memiliki
produksi yang sangat fleksibel dan dapat memastikan standar kualitas tertinggi dari serat sampai produk akhir.
Investasi di masa mendatang dengan pabrik
Rieter lengkap
Salah satu investasi Gildan terakhir adalah dalam
instalasi rotor spinning dengan 27 000 rotor. Gildan telah memutuskan untuk memilih Rieter karena Rieter menawarkan semuanya dari satu sumber.
Dimulai dari perencanaan proyek, layanan ini menawarkan perluasan lewat kerjasama dengan layanan
menyeluruh layanan Purna Jual Rieter. Sebagai supplier sistem, Rieter membuat para pelanggan sukses.
Kesuksesan pasar dijamin melalui akurasi
pencampuran
Untuk pencampuran dari beragam bahan baku,
Gildan telah memutuskan memilih sistem pencampuran presisi UNIblend (Gbr. 1). Sistem ini beroperasi dengan akurasi sangat tinggi pada deviasi
pencampuran maksimum sebesar 1 %. Efek positif
dari pencampuran bekualitas tinggi dan sangat presisi ini antara lain konsistensi warna yang tinggi dari
kain rajutan, meningkatkan kekuatan benang dan lebih sedikit putus benang dalam perajutan (lihat juga
link Nomor 67).
Proses yang diperpendek dan persiapan sliver
yang optimal
Untuk proses pembentukan sliver, Gildan telah memilih proses langsung. Carding performa tinggi
tinggi C 70 oleh karena itu dilengkapi dengan modul mesin drawing RSB (Gbr. 2). Modul ini merupakan mesin drawing yang benar-benar diatur. Sliver
yang diatur memiliki kerataan yang sangat baik dan
konsistensi jangka panjang. Prasyarat untuk proses
langsung yang sukses pada pemintalan rotor (lihat
juga link Nomor 67).
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Fleksibilitas dan produksi tinggi dengan R 60
Kekuatan dari mesin rotor spinning otomatis Rieter
dapat ditemukan pada produktivitas tingginya dan
secara bersamaan fleksibilitas tingginya berkaitan
dengan bahan baku dan struktur benang. Total 45
mesin rotor spinning R 60 masing-masing dengan
600 mata pintal beroperasi dalam fasilitas ini. Mesin ini memiliki sisi yang independen, sehingga dua
nomor benang yang berbeda per mesin dapat diproduksi secara bersamaan ketika diperlukan. Pemisahan batch pada dua paket belt conveyor memastikan
bahwa benang tidak tercampur ketika diambil di
ujung mesin. Gildan menggunakan pengangkut gulungan dan sistem paletisasi full otomatis untuk
mencapai logistik yang sempurna dan mulus.

		

15-302

Gildan menunjukkan keseluruhan
fasilitas produksinya yang menarik
dalam brosur referensi.
http://bit.ly/Gildan-Ref

Joachim Maier
Senior Marketing Manager
joachim.maier@rieter.com

•
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Set Combing baru Rieter –
E 36 dan E 86
Set combing baru terdiri dari OMEGAlap E 36 dan mesin combing E 86,
merupakan hasil dari pengembangan berlanjut dari ribuan kali lipat
model sebelumnya yang terbukti.

Kecepatan delivery dari OMEGAlap sebesar
230 m/menit, komponen-komponen peningkat kualitas dari combing E 86 serta set produksi sebesar
540 kg/jam sliver combing merupakan fitur-fitur performa memukau yang Rieter persembahkan pada
ITMA 2015 di Milan (Gbr. 1).
Gbr. 1 Set Combing
baru: 1 OMEGAlap E 36
dan 6 Combing
E 86 – dengan produksi
sampai 540 kg/jam.

OMEGAlap E 36 – persiapan combing paling
ekonomis
Sejak produksinya 12 tahun lalu, OMEGAlap telah
mempertahankan tingkat produksi tertinggi yang tak
tersaingi di persiapan combing. OMEGAlap E 36 merupakan pengembangan konsisten dari produk inovatif ini. Teknologi belt penggulungan yang terbukti
menjamin tekanan kontak yang lembut dan seragam
di sekeliling lap yang terbesar (270°). Sistem ini telah disempurnakan selama bertahun-tahun, sehingga lap dengan kualitas tertinggi dapat diproduksi.
Persiapan combing OMEGAlap memasok lap yang dibentuk seragam dengan hairiness yang rendah dan
berat web yang tinggi dikombinasikan dengan produksi maksimum. Waktu doffing telah dipersingkat
dan memungkinkan kecepatan delivery sampai dengan 230 m/menit.
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Gbr. 2 Combing baru
E 86 dengan ROBOlap
untuk kualitas superior
dan produktivitas
tertinggi

Itu sama dengan produksi sebesar lebih dari
600 kg/jam dan peningkatan produksi 50 % diban
dingkan sistem persiapan combing konvensional.
OMEGAlap E 36 merupakan persiapan combing ideal
untuk produksi dan ekonomi maksimum. Pada produksi combing maksimum, sebuah E 36 dapat memasok lap untuk 6 combing E 86. Untuk set yang
lebih kecil, OMEGAlap E 34 terus tersedia.
Combing E 86 – untuk combing yang lebih baik
Dengan combing E 86 terbaru dari Rieter, fitur-fitur
yang terkenal dipertahankan dan fitur-fitur yang
menguntungkan ditambahkan (Gbr. 2).

Pelanggan oleh karena itu menerima sebuah mesin
combing yang memungkinkan kualitas tertinggi atau
produktivitas tertinggi pada pasar tergantung pada
tujuannya.

Produksi maksimum dari combing E 86 adalah 90 kg/jam sliver combing (sampai dengan
540 kg/jam set produksi). Produksi sebesar 2 ton
per hari oleh karena itu secara signifikan terlampaui.
Area sirkular combing aktif terbesar dengan sebuah perluasan sebesar 45 % dibandingkan generasi
E 76 memungkinkan kemurnian serat tertinggi dan
meningkatkan kesejajaran serat. Urutan pergerakan yang dikoordinasikan secara optimal membawa
pada tingkat jepitan yang tinggi dengan perlakuan
serat yang lembut dan terkendali secara bersamaan.
Opsi penyetelan pada combing E 86 memungkinkan
pabrik pemintalan untuk mengejar baik kualitas tertinggi, produktivitas maksimum atau juga target pemanfaatan bahan baku terbesar.
Dengan menggunakan can berdiameter 1 000 mm
pada pengantaran mesin combing E 86, kebutuhan
tenaga kerja dapat dikurangi sebesar 10 % serta can
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memiliki 75 % kapasitas penyimpanan lebih besar
dibandingkan can 600 mm. Sebagai akibatnya, efisiensi combing dan mesin drawing meningkat karena
jumlah pergantian can terbagi dua. Susunan peregangan dari combing E 86 diperbaiki oleh penambahan komponen-komponen pengarah serat yang
mengurangi jumlah pemutusan clearer pada benang
sebesar sampai dengan 50 %. Lebih lanjut lagi, modul kalender telah lebih lanjut dikembangkan, yang
memastikan sliver combing yang optimal dan padat.
Seksi combing full otomatis
Otomasi penuh dari seksi combing lengkap memungkinkan operasi 24 jam yang halus di pabrik pemintalan dan selain itu mengurangi tenaga kerja sampai
minimum. Selama lebih dari 20 tahun, Rieter telah
menjadi satu-satunya supplier seksi combing full
otomatis dan selama bertahun-tahun, telah menyempurnakan hal ini.

Gbr. 3 Pengurangan
jumlah operator
dengan seksi combing
full otomatis

Seksi combing full otomatis Rieter saat ini telah direalisasikan oleh sistem ini.
• Sistem pergantian dan penyambungan lap
ROBOlap
• Sistem pengangkutan lap dan tabung
SERVOlap E 26.

Kebutuhan pekerja untuk pengoperasian sebuah unit combing
6
5
4
Jumlah operator
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3

ROBOlap menghilangkan tabung kosong, menempatkan 8 lap penuh dan menyiapkan ujung lap untuk penyambungan pneumatik berikutnya. Dengan
sistem pergantian lap full otomatis ROBOlap, efisiensi dari combing E 86 ditingkatkan sebesar kurang
lebih 2 %. Kualitas dari peralatan pernyambungan
lap otomatis mencapai tingkat tinggi secara konsisten di seluruh 8 kepala dan oleh karena itu lebih
baik daripada penyambungan manual. Lebih lanjut
lagi, ROBOlap mengurangi upaya pekerja dalam seksi combing dan produksi menjadi kurang bergantung
pada operator. ROBOlap telah digunakan secara sukses di lebih dari 3 000 combing Rieter.
Sistem pengangkutan lap dan tabung E 26 SERVOlap
mengangkut lap penuh dari sebuah sistem persiapan combing dan mengembalikan tabung kosong dari
combing. Lap diangkut secara lembut dan disiapkan
untuk proses berikutnya sehingga kualitas tinggi secara kontinyu dapat dijamin. Penggunaan di seluruh
dunia dari sistem pengangkutan di lebih dari 20 negara telah menghasilkan pengalaman bernilai yang
di mana sistem ini dapat ditingkatkan secara kokoh.
Kebutuhan tenaga kerja dari seksi combing full otomatis Rieter dengan SERVOlap E 26 dan ROBOlap
adalah lebih rendah sebesar 60 % dibandingkan kebutuhan tenaga kerja dari seksi combing tanpa otomasi (Gbr 3).
Kesimpulan
Dengan set combing baru combing OMEGAlap E 36
dan E 86, Rieter memasok set produksi tertinggi
(sampai dengan 540 kg/jam). Bersama dengan lebih
dari 20-tahun pengalaman di otomasi combing, unit
combing yang benar-benar otomatis diciptakan baik
dengan produksi maksimum, kualitas tertinggi atau
juga penghematan bahan baku terbesar.
		
15-303

•

2
1
0
Pesaing

OMEGAlap
E 86 Semi

OMEGAlap
OMEGAlap
E 86 dengan ROBOlap E 86 dengan ROBOlap
SERVOlap
Dasar: 76 000 spindel K 46 dan produksi 1 348 kg/jam

Yvan Schwartz
Head Product Management Combing
yvan.schwartz@rieter.com
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R 35 ekonomis menawarkan
fleksibilitas untuk aplikasi
Berkat spin box baru S 35 dan teknologi yang diperbaiki, mesin rotor
spinning semi-otomatis R 35 mampu memproses jangkauan bahan
baku yang lebih luas. Dengan 500 mata pintal, mesin ini mencapai
tingkat produksi maksimum.

Mesin rotor spinning semi-otomatis R 35 merupakan alternatif ekonomis untuk memproduksi
benang-benang berkualitas Ne 2 sampai Ne 40 menggunakan teknologi yang sangat canggih. Dengan sampai 500 mata pintal, mesin ini berdiri untuk kualitas
baik, performa produksi yang tinggi dan, berkat teknologi AMIspin yang diperbaiki, untuk kualitas penyambung yang sangat baik dengan awalan mesin
yang cepat (Gbr. 1).

Gbr. 1 R 35
merupakan mesin rotor
spinning semi-otomatis
terpanjang dengan sisi
mesin yang benarbenar independen.

Produktivitas tertinggi dengan 100 % kapas
Spin box S 35 dengan pembukaan serat yang diperbaiki dan sensitif membawa pada pemanfaatan serat
yang tinggi. Manfaatnya antara lain kualitas benang
yang baik dan stabilitas pemintalan yang tinggi, bahkan pada kecepatan rotor sebesar 120 000 min-1
(Gbr. 2). R 35 dengan box baru, dikombinasikan
bersama traverse benang elektronik baru, mencapai tingkat keluaran produksi yang benar-benar baru

pada kecepatan delivery sampai dengan 200 m/menit dan panjang mesin penuh.
Teknologi untuk efisiensi tinggi
Produktivitas dengan spin box S 35 dilengkapi oleh
pengembangan lebih lanjut dari teknologi penyambungan AMIspin. Operasi penyambungan yang disederhanakan membawa pada efisiensi mesin yang
lebih tinggi.

R 35 dengan sisi mesin yang benar-benar independen dilengkapi dengan dua belt konveyor gulungan
terpisah. Hal ini menjamin perlindungan maksimum
terhadap tercampurnya gulungan. Pergantian lot
atau perawatan dapat dilakukan dengan kerugian
produksi berkurang secara minimal pada satu sisi
mesin sementara produksi terus berlanjut pada sisi
lainnya.
Motor individu baru untuk penyuapan slliver memastikan hanya serat-serat yang tidak rusak yang digunakan untuk sambungan. Solusi teknis didasarkan pada
pengetahuan Rieter terhadap penyambungan otomatis. Kuantitas serat yang disuplay disesuaikan dengan
suatu cara sehingga kenampakan optimal dari sambungan dengan kualitas tinggi yang konsisten, dijamin.
R 35 secara opsional dapat dilengkapi dengan genarasi baru yarn clearer Q 10. Semua penyetelan dapat
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penyambungan yang mudah dan cepat (Gbr. 4) untuk
menangani tingkat putus benang yang lebih tinggi.
Dalam hubungan ini, housing rol pembuka yang dioptimalkan merupakan hasil dari pengembangan spesifik untuk area aplikasi ini.

Produksi R 35
100 % kapas, Ne 20, benang tenun, 786 T/m
+17 % Produksi
153
140

Kualitas gulungan yang terjamin untuk pemintalan
Viskosa
Mesin-mesin rotor spinning Rieter terkenal untuk
sambungan dan kualitas gulungan memukau mereka
pada kecepatan delivery yang tinggi. Hal ini merupakan prasyarat untuk memproses serat-serat Viskosa.

127

+1.3 cN/tex
12.6
Kecepatan delivery
[m/menit]

Rotor U dengan 100 000 menit-1

13.8 14.0

Tenacity benang
[cN/tex]

15

19

20

Imperfections

Rotor Tr dengan 110 000 menit-1

Rotor Tr dengan 120 000 menit-1

Gbr. 2 Dengan Rotor
Tr, R 35 mencapai
kekuatan tinggi dan
kecepatan rotor yang
tinggi untuk benang
kapas.

disesuaikan pada panel mesin. Q 10 menjamin uji kualitas 100 % dari benang dan sambungan.
Fungsi baru Fast Spinning-In (FSI) membantu operator untuk efisiensi mesin tingkat tinggi (Gbr. 3). Setelah pemutusan clearer, pencarian ujung benang tidak
diperlukan karena ujung benang jelas terlihat dan
dapat dicapai untuk operator. Fast Spinning-In tidak
hanya memperpendek penyelaan pemintalan tetapi
juga meningkatkan kemungkinan bahwa operator dapat menghilangkan cacat dari gulungan benang.

Gulungan benang Viskosa memiliki kerapatan yang
tinggi. Hal ini membutuhkan peredam yang efektif
dan stabilitas yang tinggi dari sistem penggulungan.
Sistem penggulungan dari R 35 menggunakan komponen yang mirip seperti pada mesin rotor spinning
otomatis R 60. Hal ini merupakan mekanisme penggulungan yang paling dapat diterima untuk benang
Viskosa.
Geometri pemintalan yang dioptimalkan untuk
pemintalan wol
Untuk memperluas proses rotor spininning ekonomis
kepada aplikasi yang lebih banyak, Rieter telah terus
bekerja dengan serat-serat wol yang diregenerasikan

Pemanfaatan bahan baku yang meningkat berkat
area bukaan yang dioptimalkan dan bukaan housing
Biaya bahan baku menunjukkan lebih dari setengah
biaya produksi benang. Pengalaman praktis dengan
R 35 menunjukkan, dalam perbandingannya dengan
mesin lain, bahwa kerugian serat bagus dikurangi
tanpa mempengaruhi nilai-nilai benang seperti kekuatan benang dan imperfection.

Untuk memintal limbah atau serat yang diregenerasi pada mesin rotor spinning semi-otomatis, merupakan hal yang menentukan untuk memiliki stabilitas
pemintalan terbaik dan untuk memastikan operasi

Gbr. 3 Fungsi Fast Spinning-In (FSI) membuat ujung benang jelas
terlihat. Sambungan dan penghilangan cacat dari gulungan lebih
mudah.
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Gbr. 4 Tinggi mesin
yang sempurna
mempermudah
pengoperasian mesin
dan meningkatkan
efisiensi.

Quality Spinning-In (QSI) – Awalan yang sangat
ekonomis
Pengembangan terus menerus dari penggerak modern dan konsep kendali dari R 35 dibuat bersama-sama dengan mesin-mesin rotor spinning Rieter
lainnya. Keuntungan-keuntungan baru diciptakan

Awalan R 35 setelah gagal daya
15 menit
100
80

Efisiensi [%]

dan diperlakukan khusus. Dalam beberapa tahun terakhir, para pelanggan juga telah memulai memproses wol dan campurannya pada mesin rotor spinning
semi-otomatis. Evaluasi pabrik yang luas oleh pemintal wol menunjukkan bahwa R 35 memiliki keunggulan dalam proses wol, karena terdapat kemungkinan
untuk mengoptimalkan ekstraksi kotoran pada spin
box S 35.

60
40
20
0
-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Waktu [jam]

Gbr. 5 Awalan mesin lengkap setelah gagal daya hanya
memerlukan kurang dari 15 menit.

bagi para pelanggan Proses QSI telah diperkenalkan
khususnya untuk awalan mesin setelah mesin berhenti yang direncanakan atau tidak direncanakan.
Quality Spinning-In berdiri untuk awalan cepat setelah gagal daya (Gbr. 5) dengan kualitas sambungan
AMIspin 100 %.
Sistem ini bekerja tanpa tergantung dari aplikasinya dengan kebutuhan operator yang minimum. Persiapan dapat sudah dimulai selama mesin berhenti.
Ketika daya menyala kembali, awalan pemintalan
diselesaikan sangat cepat. Semua mata pintal dari
R 35 secara otomatis dimulai dalam beberapa menit. Sambungan diciptakan dengan kualitas tinggi
AMIspin yang terkenal.
15-304

•

Karel Boněk
Product Management Rotor
karel.bonek@rieter.com

Jagadish Gujar
Product Management Rotor
jagadish.gujar@rieter.com
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Mesin drawing yang tepat bagi
setiap kebutuhan
Rieter, dengan lebih dari 40 000 mesin drawing RSB dan SB yang
terjual, merupakan pembuat mesin drawing terdepan di seluruh
dunia. Solusi-solusi inovatif dengan mesin drawing memberikan para
pelanggan keunggulan kompetitif dalam hal kualitas, produktivitas,
fleksibilitas dan kebutuhan tempat.

Gbr. 1 Produksi
tinggi mesin drawing
RSB-D 45 dalam
fasilitas pemintalan
rotor.

Semua mesin drawing autoleveling saat ini dari Rieter menggunakan teknik autoleveling RSB berdinamika tinggi serta sensor coiling sliver yang
dipatenkan. Hal ini menjamin kelancaran jalan yang
memukau pada tahapan produksi berikutnya serta standar kualitas tertinggi pada benang dan produk akhir. Kecepatan delivery sebesar maksimum
1 100 m/menit. Dengan mesin drawing autoleveling
RSB-D 45 dan RSB-D 24, terdapat tambahan versi-c
untuk maksimum sampai dengan 550 m/menit, un-

tuk penggunaan setelah combing atau sebelum mesin air-jet spinning. Semua mesin drawing Rieter
menggunakan teknologi suku cadang yang sama, seperti rol atas atau coiler CLEANcoil, sehingga suku
cadang dapat secara fleksibel dimasukkan.
Mesin drawing satu delivery –
jalur untuk fleksibilitas maksimum
Mesin drawing SB-D 45 tanpa autoleveling dikombinasikan dengan mesin drawing autoleveling
RSB-D 45 (Gbr. 1) memberikan jalur yang sangat
fleksibel dengan efisiensi maksimum. Kedua model
dilengkapi dengan penggerak hisapan yang dikendalikan frekuensi. Vakum di semua titik hisapan dapat
dengan demikian secara cepat dan secara direproduksi diatur pada panel mesin. Keunikan juga peralatan CLEANtube untuk coiling sliver yang andal
yang secara khusus menguntungkan dengan proses
kapas yang terkontaminasi. Ketika pabrik pemintalan mengharapkan kenyamanan maksimum, memproses secara bersamaan beragam bahan serat dan
lebih menyenangi menghitung jalur mesin drawing
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MESIN DRAWING SATU DELIVERY

MESIN DRAWING DUA DELIVERY

Mesin drawing autoleveller

Mesin drawing autoleveller

RSB-D 45(c)

RSB-D 24(c)

Mesin drawing tanpa autoleveling

Mesin drawing tanpa autoleveling

SB-D 45

SB-D 22

Gbr. 2 Program mesin
drawing serbaguna
secara spesifik
memenuhi masingmasing kebutuhan.

per mesin roving, maka Rieter merekomendasikan
jalur mesin drawing satu delivery.
Mesin drawing dua delivery – jalur untuk ruangan
yang terbatas dan kebutuhan energi
Sebuah SB-D 22 tanpa autoleveling dan sebuah
RSB-D 24 dengan autoleveling merupakan mitra
sempurna ketika produksi maksimum dengan
kebutuhan tempat yang minimum diminta. SB-D 22
tanpa autoleveling menjamin, dengan satu pengganti
can unik sampai dengan can berdiameter 1 000 mm,
efisiensi mesin tertinggi. RSB-D 24 berdiri kokoh
berkat sisi independen dan fitur autoleveling. Hal ini
memastikan kualitas dan produktivitas tertinggi.

Satu hisapan dengan motor yang dikendalikan frekuensi untuk kedua sisi mengurangi konsumsi energi.

Kedua mesin drawing dua delivery memungkinkan
khususnya susunan hemat ruangan dengan penggunaan susunan 3-baris can dari can besar dengan diameter 1 000 mm. Solusi ini telah dipatenkan dan
hanya ditawarkan oleh Rieter.
Program mesin drawing Rieter yang serbaguna memenuhi masing-masing kebutuhan dalam hal kualitas, produktivitas, fleksibilitas dan kebutuhan
tempat (Gbr. 2).
15-305
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Jürgen Müller
Head Product Management
Draw Frames
juergen.mueller@rieter.com
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Performa top dalam pemintalan
ring dan compact
Produktivitas tertinggi dengan kualitas terbaik dan konsumsi energi
terendah – itulah yang ditawarkan oleh mesin ring dan compact
spinning G 36 dan K 46 Rieter dalam operasi praktis di berbagai pabrik
pemintalan di seluruh dunia. Performa yang baik didasarkan pada
standar ECOrized dan elemen teknologi yang baru.

Model terbaru sekarang tersedia sampai dengan
1 824 spindel, dilengkapi dengan sistem hisapan
ECOrized. Mesin-mesin compact spinning telah ditingkatkan melalui perbaikan dalam sistem kompaksi. Kedua mesin secara sukses memproduksi
benang-benang berkualitas di seluruh dunia sejak
peluncuran pasarnya satu tahun yang lalu, lebih dari
satu juta spindel telah beroperasi.
Gbr. 1 Berkurangnya
konsumsi energi
merupakan target
permanen di
Rieter untuk setiap
pengembangan baru
dan lebih lanjut.

ECOrized – standar baru
Mesin-mesin pemintalan Rieter dikenal untuk konsumsi energi yang rendah. Selama bertahun-tahun,
Rieter telah membuat upaya besar untuk memperbaiki efisiensi energi (Gbr. 1).

Pengurangan konsumsi energi sebesar 27 % sejak 1998

Diameter
landasan 18,5 mm
100
Konsumsi energi kWh/kg [%]

18

3%

Paket energi

6%

Saluran
hisapan lebih
besar, unit penggerak peregangan

Pipa penghisap
ECOrized

8%

90

10 %
80
70
60
50
1998
G 30

2001
G 30

2004
G 33

2007
G 35

2013
G 36/G 32

Gbr. 2 Pipa penghisap ECOrized mengurangi konsumsi energi
dari mesin ring spinning sebesar kurang lebih 10 %.

Di masa lalu, pekerjaan difokuskan pada keefektifan motor yang lebih baik dan penampang saluran hisapan yang dioptimalkan serta perbaikan dari desain
spindel. Sekarang Rieter telah memperkenalkan ECOrized, standar baru dalam efisiensi energi.
Pipa penghisap ECOrized pada mesin ring
spinning G 36.
Untuk mesin ring spinning konvensional, Rieter telah mengembangkan pipa penghisap ECOrized (Gbr.
2). Sebuah katup menutupi hampir 85 % dari pembukaan pipa penghisap dalam operasi yang normal.
Katup tersebut dibuat tetap tertutup oleh vakum
konstan dalam saluran hisapan. Dalam kasus yang
jarang terjadi dengan massa serat yang besar - seperti secarik roving yang tidak teregangkan - massa
itu sendiri menyebabkan katup untuk membuka. Bahan yang cacat secara sempurna diekstraksi oleh hisapan. Berkat katup tersebut, kebutuhan udara yang
diekstraksi berkurang sampai dengan 50 %. Hal ini
memberikan rata-rata penghematan energi sebesar
kurang lebih 10 % di seluruh rentang nomor benang.
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Model-model dengan penggerak tengah selain itu
memiliki sisi hisapan ganda. Saluran dibagi di bawah penggerak tengah sehingga kualitas benang tidak terpengaruh. Akhirnya, K 46 membutuhkan lebih
sedikit energi dibandingkan setiap mesin ring spinning standar dari para produsen lainnya (Gbr. 3).

Konsumsi energi dengan compact spinning
100 % kapas, Ne 40

Konsumsi energi dengan 1 632 spindel [kW]

25

20
- 8.6 kW

10.6

15

- 13.5 kW

10
12.9

10.9

5

8

0
Pesaing
sistem apron

Hisapan
(termasuk kompaksi di K)

Gbr. 3 Mesin
compact spinning
K 46 membutuhkan
lebih sedikit energi
dibandingkan mesinmesin ring spinning
konvensional lainnya.

Model K 45
sebelumnya

K 46 dengan hisapan
dua sisi

Sistem hisapan tambahan
untuk apron kompaksi

Saluran hisapan ECOrized pada mesin compact
spinning K 46
Sistem kompaksi Rieter berbeda dengan sistem-sistem lain dalam 3 aspek:
• drum baja padat yang stabil pengganti apron kompaksi yang bisa aus
• elemen pengarah udara untuk memperbaiki kompaksi yang secara bersamaan menurunkan konsumsi energi.
• satu saluran hisapan yang sangat lebar untuk pipa
penghisap dan kompaksi untuk mengurangi kecepatan udara.

Ketiga item ini membuat sistem ini unik dalam produktivitas dan pada waktu yang sama, memastikan konsumsi energi yang sangat rendah dari mesin
compact spinning K 46. Konsumsi energi tambahan
untuk proses kompaksi berjumlah kurang dari 1 Watt
per spindel. Sistem dengan belt kompaksi membutuhkan jauh lebih banyak - tergantung pada sistemnya, 5 sampai 10 Watt per spindel.
Rieter sekarang berjalan satu langkah lebih jauh dan
mengurangi konsumsi energi sebesar 5 kW lagi per
mesin (sudah dengan 1632 spindel). Dengan mesin
compact spinning, hisapan sekarang dapat disetel.

Unit kompaksi baru memperbaiki kualitas dan
menghemat energi
Unit kompaksi yang dirancang ulang, terutama unit
kompaksi transparan Bright memungkinkan aliran
udara yang sempurna untuk benang yang dikompaksi secara penuh dengan kerataan yang tinggi. Elemen
pengarah udara inovatif Detect membantu menghemat energi dan mempermudah kendali dari performa
kompaksi di tiap mata pintal.
Komponen-komponen baru untuk serat buatan
Rieter menawarkan sebuah paket komponen khusus
untuk serat buatan pada ring spinning konvensional.
Rol bawah dengan diameter yang lebih besar dikombinasikan dengan batang hidung cradel melengkapi
paket ini, yang juga termasuk saringan stasioner.
Potensi kecepatan sekali lagi meningkat
Fakta yang sering terlalu sedikit mendapat perhatian
adalah potensi kecepatan dari mesin-mesin pemintalan Rieter. Para pelanggan berkali-kali melaporkan kecepatan 5 % lebih tinggi dengan ring spinning
konvensional dibandingkan mesin lain dan dengan
mesin compact spinning adalah bahkan sampai dengan 10 %. Komponen-komponen baru dapat memperbaiki hal ini lebih lanjut lagi.

Mesin-mesin ring dan compact spinning Rieter secara sempurna mengkombinasikan konsumsi energi
terendah dan elemen teknologi yang tepat untuk produksi teretinggi dan biaya manufaktur benang yang
rendah pada kualitas yang baik secara konsisten.
		
15-306
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Andreas Hellwig
Head Product Management
Ring Spinning
andreas.hellwig@rieter.com
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SPIDERweb – suatu arah menuju
pabrik pemintalan yang ekonomis
SPIDERweb dari generasi terbaru merupakan satu-satunya sistem manajemen pabrik yang mengumpulkan, menampilkan dan menganalisis
semua data yang relevan dari persiapan pemintalan sampai ke semua
4 sistem pemintalan serta menyediakan dukungan.

Identifikasi yang cepat dari deviasi produksi dan
penyelaan yang tepat waktu meningkatkan produksi dan demikian pula efisiensi ekonomis dari pabrik
pemintalan. Pemantauan permanen mengurangi uji
rutin dan memastikan kualitas yang konsisten.

Gbr. 1 Apapun bantuan yang diperlukan
– Modul SPIDERweb
memberikan dukungan.

Sistem-sistem pemantauan memulai langkahnya ke
dalam pabrik pemintalan dengan pengumpulan data
dan pemantauan mesin dan proses operasi. Tahapan pengembangan berikutnya adalah bahwa sistem
kendali di masa depan dapat memberikan bantuan
dalam menemukan pemecahan masalah. Dengan saran terintegrasi ini, industri 4.0 akan menemukan jalannya ke dalam pabrik pemintalan Rieter.

Konsep modular SPIDERweb
Desain modular dari SPIDERweb memungkinkan berapa pun jumlah mesin untuk dihubungkan (Gbr. 1).
Modul-modul masa mendatang dapat secara mudah
diintegrasikan kapan pun.

SPIDERweb, modul dasar, saat ini merupakan sistem
SPIDERweb yang terkenal dan terbukti. Alat ini membentuk pondasi untuk menghubungkan modul-modul
perangkat lunak dan perangkat keras selanjutnya.
SPIDERweb telah secara terus menerus dimodernisasi dan dikembangkan lebih lanjut selama lebih dari 20
tahun. Lebih dari 10 000 mesin di hampir 50 negara secara global telah terhubung. Modul-modul yang
telah diuji dan dicoba seperti WallBoard dan individual spindel monitoring / pemantauan spindel individu ISM sebagai bagian integral dari sistem ini. Dunia
SPIDERweb telah dan akan dilengkapi dengan modul-modul baru dan berguna.
Alert dan Cockpit Module – dua modul baru
yang saling melengkapi satu sama lain
Manajer pabrik menentukan parameter-parameter
pelanggaran yang dia inginkan untuk dilaporkan kepadanya. Jika suatu nilai terlampaui atau tidak ter-

Energy Module

Assistant Modules
(SLIVERprofessional, Spinners’ Guide)

Climate Module
°C

WallBoard

SPIDERweb

WALLBOARD

Client Module

ISM

! i

SPIDERweb
SPIDERweb

SPIDERweb
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ISM
(Individual spindle monitoring)

Cockpit Module

Alert Module
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Assistant Module – pembantu yang efisien
SLIVERprofessional memungkinkan mudahnya manajemen masalah dari fluktuasi periodik pada mesin drawing Rieter. Pencarian kesalahan dipermudah
dan dipercepat. Indikasi terkait penyebab kesalahan ditampilkan secara visual. Diagnostik kesalahan
yang panjang oleh karena itu hanya masa lalu. Rekomendasi penyetelan untuk tiap bahan dan nomor
sliver tepat dari permulaan untuk mengambil jalur
yang benar.

Gbr. 2 Tanpa
tergantung dimana
Anda berada – dengan
alert dan cockpit
module Anda memiliki
pabrik pemintalan
dalam kendali secara
permanen.

capai, pemberitahuan singkat akan dikirimkan ke
ponsel pintarnya. Dia oleh karena itu memiliki kendali lengkap dari pabrik pemintalannya dan harus
membuat tur inspeksi yang jauh lebih sedikit. Hal ini
memberikan dia waktu untuk pekerjaan penting lainnya. Manajer kualitas menyetel alarm yang menurut
pertimbangan dia cocok. Jumlah barang apkir dapat
dikurangi dikarenakan waktu respon yang lebih cepat. Pembeli benang menikmati konsistensi kualitas
tinggi yang konsisten dari pemasoknya. Pemantauan yang cepat setelah alarm diterima atau ringkasan
yang lebih cepat di akhir shift - Modul Cockpit memberikan gambaran dari data paling penting pabrik
pemintalan dari tiap lokasi.
Climate Module menciptakan hubungan
Kondisi iklim di pabrik pemintalan menggunakan pengaruh teknologi tekstil pada kelancaran proses dan
kualitasnya adalah fakta yang dikenal.

Dengan bantuan dari sensor temperatur dan kelembaban, nilai-nilai saat ini secara konstan ditunjukkan
pada WallBoards dan secara bersamaan ditransmisikan ke SPIDERweb. Turunnya efisiensi tanpa adanya alasan yang terlihat menghasilkan kelemahan.
Seringnya awalan pemintalan yang diulang oleh robot, seperti pada mesin rotor spinning, menjadi dapat dijelaskan.

Rieter Spinners' Guide termasuk Assistant Module
Apakah pencarian untuk apikasi tekstil baru sedang
dilakukan atau apakah jangkauan produk harus diperluas? Apakah pengalaman untuk implementasinya mengalami kekurangan? Spinners' Guide yang
terintegrasi membantu dan memandu secara langsung sepanjang jalur yang tepat. Selain rekomendasi proses dari pemrosesan bale sampai pembuatan
benang, resep-resep pemintalan terperinci untuk semua teknologi pemintalan dapat dibaca, didasarkan
pada aplikasi tekstil. Fungsi filter membantu untuk
menemukan resep yang tepat menurut aplikasinya,
bahan baku atau nomor benang. Panduan ini menunjukkan komponen-komponen mana yang diperlukan
dan bagaimana mereka digunakan. Arah ke produk
tekstil baru yang optimal dengan demikian membawa pada kesuksesan yang lebih cepat.
Produksi benang berkelanjutan dengan Energy
Module
Konsumsi energi di pabrik pemintalan bukan hanya
merupakan faktor biaya yang menentukan, tetapi
juga merupakan hal penting untuk produksi benang
yang berkelanjutan. Verifikasi konsumsi energi semakin dibutuhkan - dari pihak berwenang atau untuk
laporan kepada pelanggan. Energy Module membantu mencatat konsumsi energi per kilogram benang,
sederhana dan dapat diproduksi ulang.
		
15-307

•

Marcel Rengel
Technical Head
SPIDERweb Data Systems
marcel.rengel@rieter.com
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Teknologi rotor spinning
mutakhir dengan R 66 baru
Spin box S 66 baru merupakan jantung dari mesin rotor spinning R 66
dan merupakan inti inovasi. Dikembangkan lebih lanjut dari spin box
S 60, alat ini memungkinkan tenacity benang yang lebih tinggi dan
kerataan benang yang lebih baik. Dengan CHANNELpass yang baru, alat
ini tambah lebih fleksibel . Desain ergonomis yang diperbaiki membuat
pengoperasiannya lebih mudah lagi dan lebih menghemat waktu.

Fungsi sentral dari R 66 adalah untuk memproduksi benang yang memenuhi persyaratan dari beragam
pasar. Kualitas benang merupakan dasar untuk kesuksesan suatu pabrik pemintalan. Kualitas benang
yang sesuai memungkinkan pemintal untuk mengorganisir pemilihan bahan baku dengan sangat fleksibel atau untuk meningkatkan produktivitas.

Gbr. 1 TWISTunit
dapat secara cepat
diganti dengan satu
gerakan manual.

Tegangan pemintalan yang rendah dan kecepatan
delivery yang tinggi
Geometri pemintalan yang inovatif telah membuktikan manfaatnya dengan S 60. Dengan TWISTunit
kompak yang terdiri dari saluran masukan, nozzle
penarik dan TWISTstop, tabung penarik dihilangkan
(Gbr. 1).

Presisi terintegrasi untuk kualitas benang yang
lebih baik
Di tiap penutupan spin box S 66, sumbu tengah dari
nozzle penarik secara otomatis dipusatkan pada
sumbu tengah dari rotor. Hal ini menjamin tidak hanya penyuapan serat yang presisi dari groove pengarah serat ke dalam rotor tetapi juga titik penarikan
serat yang sempurna dari rotor pada nozzel penarik.
Dan hal itu dari spin box ke spin box, melampaui keseluruhan panjang mesin. Spin box S 66 dengan demikian menjamin tenacity benang yang tinggi dan
kerataan benang yang lebih baik. Konstruksi dari
TWISTunit maka dari itu didesain sehingga vakum
yang ada pada spin box secara permanen memperbaiki posisi dari saluran masukan pada tempat yang
tepat. Dengan spin box dari pemasok lainnya, vakum menarik elemen ini tanpa ditentukan dari posisi
yang idealnya.
Inovasi unik untuk fleksibilitas
S 66 merupakan satu-satunya spin box yang mempengaruhi ekstraksi kotoran selama proses pembukaan dengan bantuan BYpass. Dengan produksi serat
kapas dan serat buatan yang sangat halus, BYpass
tetap menutup untuk mencegah serat-serat hilang.
Pada pemintalan dengan sliver yang sangat kotor
atau bahan baku limbah, BYpass terbuka setengahnya atau penuh.

Nozzle penarik

Saluran masukan

TWISTstop

Hal ini menghasilkan pengurangan yang signifikan
dari tegangan pemintalan dan stabilitas pemintalan
dengan demikian ditingkatkan.Tanpa penutup pisah,
TWISTunit mengkonduksikan panas gesekan dari
nozzle dengan lebih efisisen. Teknologi "COOLnozzle"
ini memungkinkan kecepatan tinggi untuk dicapai,
khususnya dengan serat-serat yang sensitif terhadap
suhu, tanpa meninggalkan titik leleh dalam benang.
Konstruksi yang terbuka dari spin box S 66 juga mengurangi akumulasi kotoran.

SPEEDpass merupakan solusi hemat energi untuk
pemintalan benang denim atau benang yang sangat
kasar. Dengan aplikasi-aplikasi ini, spin box harus
berhadapan dengan massa serat yang lebih besar.
SPEEDpass yang unik maka dari itu memungkinkan
tingkat aliran udara yang meningkat tanpa vakum
yang lebih tinggi. Sebuah inovasi dalam hal fleksibilitas adalah CHANNELpass. Elemen yang dapat
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Hemat biaya dengan operasi dan perawatan
Stabilitas pemintalan yang lebih baik dengan mesin rotor spinning R 66 membawa pada kondisi jalan yang lebih baik dan oleh karena itu putus benang
yang lebih sedikit. Putus benang yang lebih sedikit
mengurangi beban kerja operator, juga dengan mesin-mesin otomatis.

Tenacity benang yang memukau dengan spin box S 66
100 % kapas limbah blowing/carding, beragam sumber
Ne 8

17

Ne 12
5%

Tenacity benang [cN/tex]

16

25 %

15
14

50 %

13

75 %

12

95 %

11
10

Pakistan

India

αe 4,8 / Rotor 34 mm

Gbr. 2 Berkat
teknologi mutakhir, R
66 mencapai tenacity
yang tinggi, bahkan
dari bahan campuran
dari spektrum bahan
baku tingkat rendah
(proyek TIS no.
26466).

AS

Pakistan

αe 4,8 / Rotor 31 mm

India

AS

USTER statistics

Pembongkaran dan pemasangan elemen-elemen pemintalan tanpa alat, aksesibilitas yang baik dari spin
box dan operasi yang mudah membuatnya jauh lebih
mudah untuk perawatan dan pekerja. Sebagai inovasi lebih lanjut, spin box yang didesain ulang secara ergonomis adalah lebih mudah lagi untuk dibuka
(Gbr. 3). Hasilnya, mesin-mesin R 66 yang lebih panjang dapat dioperasikan tanpa pekerja tambahan.
		

15-308

diganti ini dapat secara presisi mengadaptasikan
kondisi udara di dalam saluran serat terhadap bahan baku yang berbeda. Informasi lebih lanjut pada
CHANNELpass dan spin box baru S 66 akan disediakan oleh Rieter pada ITMA di Milan.
Kekuatan dengan pemintalan yang ramah sumber
daya dari bahan baku limbah
Keunggulan dari spin box S 66 terkait kekuatan benang dan kerataan dapat juga dimanfaatkan pada
spektrum bahan baku tingkat rendah. BYpass yang
dapat disetel dan sebuah opsi adapter pada penghilangan kotoran mendukung proses ini. Dengan R 66,
benang-benang berkualitas tinggi dapat diciptakan
dari campuran limbah yang sesuai (Gbr. 2).
Pengalaman dari berbagai pelanggan
Para pelanggan mengkonfirmasi keunggulan dari teknologi pemintalan modern dan produktivitas yang
tinggi yang dengan demikian dapat diperoleh. Beberapa contoh praktek produksi:
• 230 m/menit untuk benang rajut Ne 18 dari 100
% kapas di AS
• Kecepatan rotor sebesar 148 000 menit-1 untuk
benang tenun Ne 32 dari 100 % kapas di Cina
• 224 m/menit untuk benang rajut Ne 20 dari
campuran kapas-polyester di AS.

Gbr. 3 Spin box baru S 66 dapat dengan mudah dibuka dan
menghemat waktu operator.

Stephan Weidner-Bohnenberger
Head Product Management Rotor Spinning
stephan.weidner-bohnenberger@rieter.com

•
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J 26 – 100 % polyester, kualitas
dan fleksibilitas tinggi terjamin
100 % polyester dan benang rajut lembut saat ini mungkin pada mesin
air-jet spinning baru J 26. Yarn clearer Q 10A Rieter telah diadaptasikan
untuk air-jet spinning dan menjamin kualitas benang. Sampai dengan 6
robot per mesin meningkatkan area aplikasi dari J 26 dan fleksibilitas
para pelanggan.

Saat ini mungkin juga memintal 100 % polyester
(PES) pada J 26 secara andal dan dalam kualitas benang biasanya yang baik. Hal ini membutuhkan suatu alat pelengkap tambahan dan yarn clearer Q 10A
Rieter yang dioptimalkan untuk air-jet spinning.
100 % kapas combed dan kapas combed yang dicampur dapat diproses pada J 26 dengan 200 mata
pintal dan 6 robot dengan efisiensi yang sangat baik.

Gbr. 1 Yarn clearer
Q 10A Rieter yang
diadaptasikan
dan dioptimalkan
menjamin kualitas
benang, juga dengan
100 % polyester.

J 26 untuk 100 % polyester
Dengan alat pelengkap tambahan, memintal 100 %
Polyester dimungkinkan. Spin tip pemintalan keramik dijaga tetap bersih secara otomatis. Risiko memproduksi benang yang lemah adalah kecil. Setelah
proses peregangan, alat pelengkap menerapkan cairan terhadap sliver. Hal ini mencegah endapan pada

area antihan, penyebab benang lemah. Lebih lanjut
lagi, alat pelengkap tambahan memperbaiki kekuatan benang dan mengurangi hairiness benang. Tambahan kekuatan benang dapat memberikan akses
terhadap aplikasi lebih lanjut atau digunakan untuk
meningkatkan kecepatan.
Q 10A – yarn clearer Rieter –
juga baru untuk J 26
Yarn clearer Q 10A Rieter, dikenal dari mesin rotor spinning Rieter, telah secara khusus diadaptasikan untuk teknologi air-jet spinning (Gbr. 1). Semua
fungsi standar dari yarn clearer tersedia. Selain itu,
terdapat fungsi-fungsi yang secara khusus dikembangkan untuk benang pintal air-jet. Misalnya, saluran pemantauan yang unik Strength Factor secara
andal mendeteksi perubahan terkecil pada struktur
benang seperti hairiness dan diameter.

Jika batas henti yang telah ditetapkan terlampaui,
unit pintal dihentikan atau diblokir. Hal yang penting untuk mencegah cacat seperti garis-garis pada
kain rajutan. Q 10A bersama-sama dengan alat pelengkap PES merupakan kombinasi yang diperlukan
untuk memintal 100 % polyester pada J 26.
6 robot untuk fleksibilitas dan produktivitas lebih
banyak.
J 26 dengan 200 mata pintal tersedia dengan sampai 6 robot (Gbr. 2) dan dengan demikian membuka
area baru aplikasi. J 26 dapat juga, sebagai sebuah
opsi, diantarkan dengan 4 robot tetapi disiapkan untuk 6 robot. Opsi ini memberikan fleksibilitas untuk
merespon kebutuhan pasar yang berubah pada tahapan berikutnya.
Implementasi yang sukses dari aplikasi Soft Yarn
Mayoritas benang pintal air-jet ditujukan untuk aplikasi perajutan. Karakteristik benang yang unik seperti hairiness yang sangat rendah dan daya tahan
pilling yang sangat baik merupakan alasan utama
untuk ini.

Namun demikian, para pemroses hilir meminta pegangan yang lebih lembut untuk aplikasi spesifik.
Hairiness dan perilaku pilling seharusnya, bagaimana pun, tidak dapat dirubah. Untuk mendapat pegangan yang lebih lembut, karakter benang harus
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Gbr. 2 Para pelanggan
dapat memesan J
26 dengan 6 robot,
atau dengan 4 robot
yang disediakan
untuk 6 robot. Hal
ini meningkatkan
fleksibilitas yang
dibutuhkan untuk
memenuhi kondisi
pasar yang berubah.

disesuaikan. Hal ini telah dicapai oleh Rieter dengan
kolaborasi bersama para pelanggan yang sementara
ini memproduksi secara sukses Soft Yarn.
Kecepatan produksi yang lebih tinggi, tekanan udara pemintalan yang lebih rendah dan suku cadang
teknologi khusus memberikan kelembutan benang
namun begitu menjamin hairiness rendah dan daya
tahan pilling yang baik. Sebagai suatu standar di
pasaran, Ne 30 dari 100 % kapas combed dipintal
dengan 440 m/menit dan campuran kapas combed
dengan polyester dipintal dengan 430 m/menit. Bia-

Biaya manufaktur benang untuk 100 % kapas
combed, Ne 30, kecepatan produksi 440 m/menit
0.6

-11.3 %

Pra-proses yang dioptimalkan untuk efisiensi yang
lebih baik.
Pra-proses secara berkelanjutan mempengaruhi kualitas benang. Ketika rekomendasi Rieter untuk pra-proses diterapkan, kualitas sliver terbaik disuplay
kepada J 26.

Akan tetapi, tugas yang paling penting adalah untuk memastikan kualitas dari pra-proses selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Operasi-operasi
seperti kejadian tiap hari di pabrik pemintalan yang
berkualitas harus benar-benar diperhatikan. Hal ini
termasuk pembersihan reguler mesin, penggerindaan cot, pergantian suku cadang yang aus, kendali penyetelan dan pemantauan kualitas di setiap tahapan
produksi.

0.5

Rieter menawarkan para pelanggan air-jet spinning-nya sebuah dokumen dengan pengetahuan lengkap
cara mencapai pra-proses yang baik. Lebih lanjut
lagi, Rieter menyediakan Spinners' Guide, dengan
rekomendasi penyetelan untuk semua aplikasi.
		
15-309

0.4
[USD/kg]

Gbr. 3 Soft Yarns
memenuhi standar
kualitas tinggi dan
secara signifikan
mengurangi biaya
manufaktur benang.

ya manufaktur benang turun sebesar sampai dengan
10 % dibandingkan penyetelan standar (Gbr. 3).

0.3
0.2

•

0.1
0
Penyetelan standar

Penyetelan Soft Yarn

Limbah

Tenaga kerja

Modal

Bahan operasi

Energi

Marc Schnell
Head Product Management Air-Jet
Spinning
marc.schnell@rieter.com

26

LINK 68 / 2015

PRODUCT NEWS

Lisensi dukungan pemasaran
Com4®
Para pelanggan yang menentukan memilih lisensi benang Com4® mendapat keuntungan dari aktivitas pemasaran Rieter yang mendukung.
Juga tahun ini, beragam kejadian dan peristiwa terjadi.

Lisensi Com4® (Gbr. 1) menikmati dukungan luas dari
Rieter. Setelah serah terima lisensi, para pelanggan
mendapat paket promosi. Untuk mendapat pengenalan dengan para pembeli benang, para pemroses hilir dan produsen apparel, Rieter hadir pada beberapa
pameran benang dan kain dengan stan Com4®, menempatkan iklan pada media perdagangan dan menyelenggarakan seminar benang.

Gbr. 1 Lisensi benang
Com4® Rieter.

Paket promosi mensuplay ide
Paket promosi (Gbr. 2) disusun untuk lisensi tediri
dari kain sampel dan produk akhir dari beragam be-

nang Com4®, stiker dan sebuah brosur dengan informasi menyeluruh tentang benang ini. Maksudnya
adalah untuk memberikan ide untuk promosi benang
dan membantu pelanggan membentuk atau memperluas promosinya.
Podium untuk lisensi – lima pameran dagang
dengan stan Com4®
Rieter menempatkan empat benang Com4®, pengaruhnya pada proses hilir dan produk akhir khas
dalam pusat perhatian di pameran dagang. Para pemegang lisensi memiliki kesempatan di sini untuk
mempersembahkan produk-produk mereka yang
dibuat dari benang Com4®. Selain itu, Rieter aktif
mendistribusikan data kontak dari para pemegang
lisennsi kepada pedagang benang, penenun, perajut
dan pihak-pihak lain yang tertarik.

Di tahun ini, Rieter secara berturut-turut akan hadir
di beragam pameran dagang di seluruh dunia dengan
stan benang Com4®. Di India, adalah Fibers & Yarn
Expo di Mumbai (Gbr. 3) dan Yamex di Tiruppur. Se-

AUSTRIA (1)
Com4®jet

SWITZERLAND (3)
Com4®ring
Com4®compact
Com4®jet

UZBEKISTAN (2)
Com4®ring
KOREA (3)
Com4®ring
Com4®compact

FRANCE (1)
Com4®jet

CHINA (20)
Com4®ring
Com4®compact
Com4®rotor
Com4®jet

EGYPT (4)
Com4®ring
Com4®compact
INDIA (30)
Com4®ring
Com4®compact
Com4®rotor

ITALY (1)
Com4®rotor
BRAZIL (6)
Com4®ring
Com4®compact
Com4®rotor
ARGENTINA (1)
Com4®rotor

GREECE (3)
Com4®ring
Com4®compact
TURKEY (54)
Com4®ring
Com4®compact
Com4®rotor
Com4®jet

INDONESIA (6)
Com4®ring
Com4®compact
Com4®rotor
Com4®jet

PAKISTAN (7)
Com4®compact
Com4®ring
IRAN (1)
Com4®rotor
ETHIOPIA (1)
Com4®ring

VIETNAM (2)
Com4®ring
Status 3nd quarter of 2015
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Gbr. 2 Paket promosi
memberikan para
pemegang lisensi
ide-ide untuk
mempromosikan
benang mereka.

perti pada tahun-tahun sebelumnya, juga di tahun ini
terdapat stan di Texworld di Paris, Prancis. Di bulan
Oktober, akan terdapat stan di Yarnexpo di Shanghai,
Cina. ITMA di Milan membentuk grand final. Sejajar
dengan berdirinya mesin dan Purna Jual, Rieter mempersembahkan benang Com4® di Hall 8.
Tiga seminar benang Com4®
Potensi benang-benang ini sering tidak diketahui
dan oleh karena itu tidak benar-benar dimanfaatkan.
Tanpa differensiasi, harga benang sering merupakan
faktor penentu. Akan tetapi, dengan menggunakan
benang yang „tepat“, sifat dari produk akhir dapat
secara signifikan dipengaruhi. Bagaimana dan mengapa, itulah yang akan dijelaskan oleh para ahli kami
di seminar benang Com4®. Juga di tahun 2015, sekali lagi para penenun, perajut dan penjual benang serta pihak-pihak lain berpartisipasi dalam seminar di
Cina, India dan Swiss. Untuk para pemegang lisensi,
seminar ini adalah bebas biaya.

Gbr. 3 Pada beragam
pameran dagang – di
sini Fibers & Yarn
Expo di Mumbai,
India – benang
Com4® dan para
pemegang lisensinya
dipromosikan.

Eksklusif – Digital Spinners' Guide untuk para
pemegang linsensi Com4®
Para pemegang lisensi menerima secara eksklusif
Spinners' Guide Rieter digital baru. Ini berisi penyetelan dasar untuk proses pemintalan ring, compact,
rotor dan air-jet spinning. Rekomendasi-rekomendasi ini didasarkan pada pengetahuan teknologis yang
luas. Penyetelan dasar yang optimal dan suku cadang teknologi dengan mudah dan cepat ditemukan
– selalu tergantung pada penggunaan akhir – untuk
nomor benang dan bahan baku yang berbeda. Pabrik

pemintalan dengan demikian dekat untuk memperoleh penyetelan yang optimal dan menghemat waktu
yang bernilai.
Strukturnya adalah logis dan Guide ini intuitif dan
oleh karena itu mudah dikonsultasikan. Fungsi-fungsi berikut tersedia:
• Rekomendasi penyetelan, juga dikenal sebagai resep, yang dapat secara spesifik diletakkan dengan
bantuan kriteria pencarian
• Daftar favorit pribadi yang dibentuk
• Rekomendasi proses lengkap dari bale sampai mesin pemintalan akhir
• Gambaran dari semua komponen teknologi yang
tersedia dari mesin-mesin pemintalan akhir yang
memiliki pengaruh pada kualitas benang
• Definisi dan konversi yang membantu
Para pemegang lisensi baru yang ditunjuk
Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa pelanggan telah sekali lagi dipersembahkan dengan Lisensi
Com4®. Di bawah pemegang lisensi baru adalah lisensi pertama di Iran – Kashmar Modarres.
15-310

Anja Knick
Senior Marketing Manager
anja.knick@rieter.com

•
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Memperbaiki kualitas pada mesin
drawing dan rotor spinning yang
sudah ada
Pengembangan dari mekanik sampai elektronik juga menemukan
jalannya ke dalam model mesin Rieter terdahulu dengan bantuan
konversi sederhana. Hal ini juga merupakan kasus dengan paket
retrofit untuk mesin drawing lama dan mesin rotor spinning. Mereka
memperbaiki kualitas sliver dan menjamin kualitas benang.

an dari disc pemindaian dengan bantuan sebuah
alat pengukur tekanan elektronik dan sebuah relay.
Dengan beban tekanan yang salah, mesin drawing
dengan seketika berhenti. Hal ini menghindari kualitas sliver yang tidak terkendali dan berkualitas rendah. Keuntungan terbesar dibandingkan sistem yang
lama adalah panel display digital yang menunjukkan
tidak hanya beban tekanan tetapi juga pemberitahuan kesalahan lainnya, yang mempermudah penghilangan penyebabnya. Lampu di luar mesin drawing
membantu penghilangan kesalahan secara cepat dengan memancarkan sinyal.
Paket konversi lebih lanjut untuk mesin drawing autoleveller yang disebutkan di atas serta untuk mesin
drawing SB-D 10 dan SB-D 15 tanpa autoleveling termasuk sensor kecepatan B2 EVO+. Pelanggan mendapat keuntungan dari kualitas sliver yang sempurna
berdasarkan pada peregangan yang tepat dari sliver.
Sensor kecepatan non-kontak membuat pengukuran
tanpa bersentuhan berbanding terbalik dengan model sebelumnya dan jarak yang lebih besar pada bibir roda gigi besar. Oleh karena itu lebih terlindungi
terhadap kerusakan. Selama periode yang lama, hal
ini memastikan pengukuran yang tepat dan kualitas
sliver yang baik.

Gbr. 1 Pada mesin
drawing yang ada,
pemantau udara
terkompresi yang
baru PRESSUREguard
mencegah kualitas
sliver yang tidak
terkendali dan
berkualitas rendah.

Untuk mesin drawing RSB-D 30, RSB-D 30c, RSB-D 35, RSB-D 35c serta SB-D 10 dan SB-D 15 Rieter
menawarkan paket konversi untuk memperbaiki kualitas sliver. Mesin rotor spinning yang lebih lama R
1, R 20 dan R 40 mendapat keuntungan dari pemantau benang baru.
Kualitas sliver yang terjamin dan konsisten
pada mesin drawing Rieter
Paket konversi untuk mesin drawing autoleveling
RSB-D 30, RSB-D 30c, RSB-D 35, RSB-D 35c termasuk PRESSUREguard yang bebas perawatan (Gbr. 1).
Alat ini memantau pneumatik untuk beban tekan-

Ditempatkan pada bantalan untuk sensor kecepatan, terdapat tambahan sebuah sensor untuk memantau belt penggerak untuk rol penarik. Belt pemantau
B200 ini terdiri dari sebuah penghalang cahaya
yang memantau apakah belt tersedia. Keuntungannya adalah deteksi cepat pada kasus kerusakan belt.
Mesin drawing berhenti dengan seketika. Produksi
sliver yang cacat akibatnya dikeluarkan.
Sensor non-kontak induktif B2 EVO+ dengan pemindai cahaya optoelektronik B200 (Gbr. 2) mudah dan
cepat dirangkai. Untuk hal ini, titik pasang yang ada
pada transmiter B 2 rpm sebelumnya dapat digunakan. Kabel baru tidak diperlukan.
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Pemantauan yang tepat dan konsisten
dari kualitas benang
Untuk mesin rotor spinning R 1, R 20 dan R 40, Rieter
menawarkan pemantau benang baru BFW EVO. Alat
ini berdasarkan teknik dan teknologi dari pemantau
benang saat ini R 60 dan dengan demikian mencerminkan pengembangan teknis paling baru (Gbr. 3).
Pemantau benang ini merupakan pengganti yang full
kompatibel dari model FW 15 sebelumnya.

Gbr. 2 Belt pemantau B200 (kiri bawah) dan sensor kecepatan non-kontak B2 EVO+
menjamin kualitas sliver yang baik pada mesin drawing yang lebih lama.

Elektronik dari pemantau benang baru ini disimpan dalam casing plastik yang tertutup rapat. Hal
ini mencegah masuknya serat dan debu. Secara khusus, pada proses Viskosa, alat ini memiliki keuntungan bahwa tidak ada sulphur sulfida yang dapat
terbentuk pada ujung-ujung solder. Ujung-ujung solder tetap tidak terpengaruh dan fungsionalitas dari
pemantau benang benar-benar dijamin. Sensor optik terpadu memantau alur benang melalui casing
transparan. Pemantau benang BFW EVO menjamin
pemantauan yang tepat dan konsisten dari kualitas
benang.
Sambungan elektrik dari pemantau benang dilakukan melalui sistem „plug-and-play“ yang telah ada.
Hal ini membuat pergantian individu pada tiap mata
pintal menjadi mungkin tanpa harus mematikan mesin. Karena sinyal dan warna LED sama dengan model sebelumnya, operasi kombinasi antara pemantau
benang baru dan lama adalah terjamin.
Solusi-solusi yang sederhana dan hemat biaya ini
dengan mesin drawing dan mesin rotor spinning terbayar kembali dalam waktu yang paling singkat.
		

Gbr. 3 Untuk mesin rotor spinning yang lebih lama, Rieter menawarkan sebuah pemantau
benang baru dengan manfaat khusus pada proses Viskosa.
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Fokus lebih kuat pada
purna jual
Strategi jangka menengah Rieter adalah untuk memperkuat layanan
pelanggan. Sejak 1 Januari 2015, sebuah grup bisnis baru berfokus
pada layanan yang sangat baik dan komprehensif bagi para pelanggan.

Gbr. 1 Operator yang
terdidik menjamin
produksi benang
performa tinggi.

Grup Bisnis Purna Jual yang baru dibentuk mendukung arah Rieter menuju keunggulan purna jual,
dimulai dengan pengumpulan dan penyediaan dukungan terus menerus untuk keseluruhan waktu hidup produk. Grup ini melayani sebagai dasar di
mana kami mengimplementasikan proposisi nilai pe-

langgan kami. Ambisi kami adalah daya saing jangka
panjang dari para pelanggan kami dan maksimalisasi pengembalian dari investasi awal pelanggan pada
peralatan pemintalan Rieter. Suksesnya para pelanggan kami adalah motivasi harian kami.
Nilai berkelanjutan
Purna Jual Rieter melayani dengan suku cadang, layanan purna jual bernilai tambah dan solusi-solusi
di keseluruhan daur hidup produk, tidak tergantung
di mana pelanggan berada di dunia ini.

Purna Jual juga mengorganisasikan kelengkapan
pabrik pemintalan. Menggunakan suku cadang asli
memastikan produksi yang stabil dan performa tinggi dengan kualitas yang diperlukan.
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dunia dan memberikan saran pada waktu lokal dan
pada bahasa lokal kapan pun pertanyaan muncul.
Menyediakan solusi
Solusi-solusi Purna Jual membuat pabrik pemintalan lebih produktif lagi, efisien dan fleksibel. Mereka
memungkinkan penyetelan yang cepat sesuai kondisi pasar. Rieter juga memberikan saran jauh setelah
pemasangan fasilitas baru dan menawarkan paket
lengkap untuk konversi dan modernisasi pabrik pemintalan terkait kompetensi Rieter sebagai supplier
sistem.

Tim ahli Rieter menilai pabrik pemintalan dan
mengidentifikasi peluang-peluang untuk perbaikan. Kemungkinan peningkatan dalam produktivitas
ditentukan dan diadaptasikan kepada keseluruhan sistem. Tiap langkah proses diukur. Pemahaman
mendalam dari produk-produk inovatif dan konversi memungkinkan para ahli Rieter untuk mengukur
keuntungan pelanggan dalam sistem yang diseimbangkan kembali secara sempurna. Pengembalian
investasi yang singkat dengan demikian terjamin.
Kompetensi pelayanan
Layanan Purna Jual yang komprehensif dibuat sesuai
kebutuhan, di keseluruhan masa pakai, dimulai dari
instalasi dan mencakup semua area dari dukungan
teknologis ke audit perawatan dan layanan perbaikan sampai pelatihan pelanggan yang disebutkan
(Gbr. 2)

Gbr. 2 Perawatan
preventif dan layanan
perbaikan.
Gbr. 3 Film Purna Jual
Rieter menerangkan
secara langsung dengan
merangkum layananlayanan bagi para
pelanggan Rieter.
http://bit.ly/
RASvideo2015

Mempertahankan nilai dari investasi pelanggan ini
bagaimana pun juga berada jauh di atas suku cadang
asli. Purna Jual Rieter juga menyediakan sesi pelatihan terus menerus dan pengembangan pegawai pabrik pemintalan (Gbr. 1).
Pemahaman yang mendalam terhadap penyetelan
mesin dan perawatan rutin merupakan hal penting
untuk produksi benang performa tinggi dalam operasi yang lama. Rieter menawarkan pelatihan praktis di pusat pelatihannya, serta secara individu sesi
pelatihan di pabrik sesuai kebutuhan. Para ahli Purna Jual berada di layanan para pelanggan di seluruh

Nyaman adalah: Kemitraan pada tingkat yang
sederajat
Kompetensi unik sepanjang seluruh proses pemintalan dan melintasi 4 sistem pemintalan (Gbr. 3).
Kesuksesan Anda berarti bagi kami. Kesuksesan didasari pada kepercayaan. Amankan kesuksesan
Anda, hubungi mitra Purna Jual Anda.
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