
link

Majalah pelanggan Rieter
Nr. 69 / 2016 / ID

03  PRODUCT NEWS   Q-Package baru untuk kualitas benang terbaik     08  Langkah pertama Rieter 
menuju “Internet of Things”     14  Combing Rieter – secara teknologi terdepan   20  TRENDS 
& MARKETS   CMT: Kejujuran di atas segalanya



2 LINK 69 /2016

PRODUCT NEWS 03 Q-Package baru untuk kualitas benang terbaik

06 Penghematan bahan baku di mesin blowing dan 
carding 

08 Langkah pertama Rieter menuju  
“Internet of Things”

10 R 35 – menggunakan bahan baku secara 
ekonomis

12 Q 10A – yarn clearer untuk benang-benang air-jet

14 Combing Rieter – secara teknologis terdepan

GUEST ARTICLE 18 Can-can pemintalan – kualitas menentukan

TRENDS & MARKETS 20 CMT: Kejujuran di atas segalanya

TECHNOLOGY 24 Mudah dan cepat untuk benang baru

AFTER SALES 26 Paket retrofit untuk serat buatan

OUR CUSTOMERS 27 Itu adalah “The Comfort of Competence”

27 Dari sudut pandang pelanggan kami

Penerbit:
Rieter

Kepala editor: 
Anja Knick 
Marketing

Hak cipta: 
© 2016 Rieter Machine Works Ltd.,  
Klosterstrasse 20, CH-8406 Winterthur,  
www.rieter.com, rieter-link@rieter.com
Diizinkan mencetak ulang, dengan 
persetujuan sebelumnya; contoh 
salinan diminta.

Desain dan produksi: 
Marketing Rieter CZ s.r.o.

Volume: 
Tahun ke 28

DAFTAR ISI

Sampul
Produksi tinggi dari OMEGAlap E 36 
memiliki dampak yang signifikan 
terhadap efisiensi ekonomis dari 
sebuah fasilitas combing: jumlah mesin 
persiapan combing yang lebih rendah, 
pergantian can dan sambungan sliver 
yang lebih sedikit, tenaga kerja yang lebih 
sedikit. Untuk informasi lebih lanjut lihat 
halaman 14. 
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PRODUCT NEWS

Produksi dari benang dengan kualitas terbaik pada biaya manufaktur 
terendah merupakan tantangan tetap bagi setiap pemintal. Dengan 
Q-Package, Rieter mengembangkan solusi yang memungkinkan semua 
pemintal ring dan compact untuk meningkatkan baik kualitas benang 
atau mempermudah pemilihan serat. Kualitas benang dapat dengan 
demikian ditingkatkan pada parameter-parameter tertentu sampai 
dengan 30 %.

Q-Package Baru untuk 
Kualitas Benang Terbaik

Mesin ring & compact spinning Rieter dengan 
geometri pemintalannya yang unik dikenal sebagai 
standar untuk produktivitas pada biaya manufaktur 
benang paling rendah. Model terbaru G 36 dan K 46 
sekarang tersedia sampai dengan 1 824 spindel dan 
selalu dilengkapi dengan sistem hisapan ECOrized 
untuk konsumsi ekonomi terendah. Komponen-
komponen terbaru pada sistem peregangan yang 
disebut Q-Package dipersembahkan pertama kali di 
ITMA 2015 di Milan untuk kedua mesin (Gbr. 1). 

Gbr. 1  Pada ITMA di Milan, Q-Package dapat diuji pada beberapa mata pintal di mesin compact spinning K 46 yang sedang berjalan.
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Kualitas yang konsisten selalu menciptakan 
standar
Sistem peregangan Ri-Q-Draft, dicoba dan diuji jutaan 
kali, dengan drum hisapan tahan aus termasuk elemen 
pengarah udara “Detect” untuk mesin compact spinning 
dam komponen-komponen “Best-in-Class” dari Braecker 
dan Novibra, memungkinkan produktivitas tertinggi 
tanpa mengorbankan kualitas. Di sini, konsistensi 
jangka panjang dari mesin-mesin Rieter patut menjadi 
perhatian khusus. Ri-Q-Draft selalu menjadi kunci untuk 
meraih kelancaran proses terbaik.

Karakteristik benang yang superior
Q-Package merupakan kombinasi dari nose bar 
yang dikembangkan secara baru dengan cradle ACP 
(Gbr. 2) sebagai pengganti Ri-Q-Bridge yang biasa dan 
cradle standar. Hal ini memungkinkan pengarahan 
serat yang bisa disetel dan dalam banyak kasus 
dapat dioptimalkan dengan menyisipkan pin yang 
dijatuhkan. Versi ini diintegrasikan pada konfigurasi 
mesin terbaru dan berdampingan dengan sistem 

Gbr. 3  Mesin compact 
spinning K 46 dengan 
nose bar dan cradle 
ACP yang terpasang.

Gbr. 2  Cradle ACP 
dillengkapi dengan 
sebuah pin khusus 
yang meningkatkan 
pengarahan serat 
terutama pada serat-
serat pendek, dan 
hasilnya meningkatkan 
kualitas benang.
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standar, yang masih tersedia, dapat dipilih sesuai 
permintaan pelanggan. Di sini, geometri pemintalan 
yang unik dan semua komponen lain yang telah terbukti 
tetap tidak diganti.

Kedua mesin, G 36 dan K 46, yang dilengkapi di 
lapangan dengan Q-Package (Gbr. 3), menunjukkan 
pengurangan imperfection serta cacat Classimat 
sampai dengan 30 % tanpa mempengaruhi tenacity 
benang atau hairiness pada prosesnya (Gbr. 4). 
Selain itu, keuntungan yang jelas dengan K 46 pada 
proses hilir melalui benang lusi yang lebih sedikit 
putus dapat dibuktikan.

Keuntungan-keuntungan lebih banyak pada rasio 
serat pendek yang tinggi
Keuntungan-keuntungan dengan karakteristik benang 
jauh lebih berbeda dengan bahan baku yang memiliki 
rasio serat pendek yang tinggi, dikarenakan pin serat-
serat pendek secara signifikan diarahkan lebih baik 
daripada sebelumnya. Dengan demikian pemilihan 
serat dipermudah. Bahan baku dengan kandungan 
serat pendek yang sedikit lebih tinggi dapat mencapai 

Vijaykumar More

Product Manager Ring / Compact Spinning 
vijaykumar.more@rieter.com  

nilai-nilai benang yang sebanding. Juga benang dengan 
nomor Ne 30 dan lebih halus menunjukkan penurunan 
setidaknya 10 % pada imperfection dan cacat Classimat. 
Dalam kasus terbaik, peningkatan kualitas sebesar 20 
sampai 30 % dimungkinkan. 

Q-Package menawarkan kemungkinan-kemungkinan 
yang luas dalam memilih penyetelan menurut 
kebutuhan pembeli benang.

Solusi terbaik pada satu mesin
Sejalan dengan produksi ekonomis dari benang 
berkualitas terbaik, mesin G 36 dan K 46 mengesankan 
dengan pengoperasiannya yang mudah. Kemungkinan 
terbanyak dari penyetelan dapat disesuaikan dan 
dikendalikan secara langsung pada panel mesin.

Fungsi-fungsi berikut ini membuat mesin-mesin ini unik 
di dalam aplikasinya:
• Pergantian regangan dalam hitungan detik dengan 

FLEXIdraft
• Pergantian cop tanpa gulungan awal dengan 

SERVOgrip
• Doffing yang andal dengan ROBOdoff
• Awalan pemintalan sebagian dari mesin 

dengan FLEXIstart
• Pengangkutan cop yang digerakkan secara elektrik 

SERVOdisc.

Produksi dari benang-benang spesial seperti benang 
twin dan hias atau benang core juga dengan mudah 
dimungkinkan pada kedua mesin.

Keuntungan-keuntungan ini disempurnakan oleh 
kompetensi teknis luar biasa yang didapat dari dua 
ratus tahun lebih, yang memungkinkan Rieter menjadi 
pemimpin inovasi. Itu merupakan kewajiban untuk 
pengembangan-pengembangan baru dan lebih lanjut, 
di mana nilai tambah bagi pelanggan selalu menjadi 
yang terdepan. 

Perbandingan dari kualitas benang compact 
100 % kapas, Ne 60, benang tenun

IPI x 10

K Standar K dengan Q-Package

Tenacity [cN/tex] Hairiness 

Gbr. 4  Perbandingan kualitas untuk benang compact dengan nomor Ne 60 secara jelas 
menunjukkan nilai imperfection yang lebih baik dengan Q-Package.
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Pesaing Rieter

1 Pembuka bale otomatis 1 UNIfloc A 11

1 Pembersih awal 1 Pembersih awal 1 Pembersih awal B 12 UNIclean

8 Ruang pencampur 8 Ruang pencampur B 72 R UNImix B 72 R UNImix

Pembersih rol tunggal Pembersih rol tunggal UNIstore A 79 R UNIstore A 79 R

Pemisahan udara 
dan debu

Pemisahan udara 
dan debu

Pemisahan udara 
dan debu

Pemisahan udara 
dan debu

10 x 1 m Carding 13 x 1 m Carding 8 x C 70 Carding 7 x C 70 Carding

10 x 40 kg/jam
= 400 kg/jam

13 x 40 kg/jam 
= 520 kg/jam

8 x 70 kg/jam 
 = 560 kg/jam

7 x 70 kg/jam
 = 490 kg/jam

Carding dengan 40 kg/jam Carding dengan 70 kg/jam
             →  + 75 %

Faktor paling penting dalam area blowing dan carding adalah bahan 
baku. Penghematan sebesar 1 % serat bagus menunjukkan efek yang 
besar.

Penghematan Bahan Baku  
di Mesin Blowing dan Carding

Gbr. 1  Tata ruang 
mesin – jalur yang 
dibandingkan ditandai 
dengan warna.

Gbr. 2  Dengan produksi yang secara jelas lebih tinggi, jalur 
Rieter mencapai kualitas sliver dan benang yang sama.

Pada satu pelanggan di India selatan, kesempatan 
yang langka disajikan tersendiri untuk melakukan 
perbandingan langsung dari limbah blowing dan 
carding. Berjalan beriringan terdapat mesin blowing 
Rieter dan seksi carding serta jalur persiapan 
dari produsen lain, masing-masing dengan tahun 
pembuatan yang sama dan tingkat produksi yang 
hampir sama. Dengan perbandingan ini, produksi 
mesin carding difokuskan. Tujuannya adalah 
performa yang 75 % lebih tinggi dari carding C 70 
dengan benang yang sama secara kualitas.

Kondisi kerangka kerja
Pengujian ini didasarkan pada campuran beragam 
kapas India dengan kandungan kotoran sebesar 3 %.

Sliver carding yang diproduksi oleh kedua jalur 
dipintal pada mesin hilir yang sama – mesin drawing, 
mesin roving dan mesin ring spinning – menjadi 
benang rajut carded dengan no Ne 30 (Gbr. 1).

Hasil yang signifikan
Hasilnya mengesankan. Jalur Rieter dengan VARIOline 
dan carding C 70 mencapai nilai-nilai berikut ini 
dibandingkan dengan produsen lain:
• 75 % produksi yang lebih tinggi dari mesin 

carding (Gbr. 1)
• kualitas sliver dan benang yang sama (Gbr. 2) 

(nilai-nilai berada di dalam nilai fluktuasi yang 
lazim di pabrik pemintalan)

• 27 % penghematan energi (Gbr. 3)
• 1 % penghematan limbah (Gbr. 4).

Bagaimana hasil-hasil yang sangat baik ini 
dicapai?
Persiapan serat Rieter menjamin pembukaan yang 
lembut, pembersihan yang efisien dan pencampuran 
serat yang intensif pada produksi tertinggi, 
berdasarkan pada fitur-fiitur berikut ini: 
• berkas serat mikro untuk pembersihan yang 

efisien
• pembersihan yang progresif dalam beberapa 

tahapan
• opsi bypass dari modul clearer menurut bahan 

serat (Gbr. 5)
• VARIOset untuk penyetelan yang mudah dari 

pengaturan selama pengoperasian.

Pesaing Carding C 70
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Gbr. 3  Per kilogram 
sliver carding, 
penghematan energi 
sebesar 27 % dapat 
dicapai dengan carding 
C 70.

Gbr. 4  Jalur Rieter 
mencapai 1 % limbah 
yang lebih rendah.

Gbr. 5  Pembersihan 
yang optimal dengan 
UNImix B 72 R, terlihat 
di sini dengan modul 
untuk mem-bypass 
posisi pembersihan.

Sebuah fitur yag memukau dari carding C 70 adalah 
area aktif carding terbesar untuk performa tinggi 
dengan kualitas yang sangat baik. Pembersihan yang 
efisien pada produksi tinggi dicapai oleh penghilangan 
selektif kotoran pada titik-titik tertentu:
• Pada licker-in
• Dalam zona sebelum dan setelah carding
• Oleh keccepatan flat yang dapat disetel secara 

kontinyu.

Penghematan yang efektif
Di dalam kasus khusus ini, jalur Rieter dengan mesin 
blowing dan carding dengan kebutuhan energi 
yang lebih rendah mencapai penghematan tahunan 
sekitar USD 32 500 pada jalur produksi sebesar 
1 000 kg/jam dan harga listrik sebesar 10 sen dollar 
AS per kWh.

Limbah 1  % masing-masing dengan jalur produksi 
sebesar 1 000 kg/jam dan harga kapas sebesar 
USD 1.48 per kilogram menghasilkan penghematan 
tahunan sekitar USD 120 000.

Simon Urrutia

Head Product Management 
Blowroom, Card  
simon.urrutia@rieter.com

Pesaing Carding C 70
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Internet of Things (IoT) juga telah merambah industri permesinan 
tekstil. Pada ITMA 2015 di Milan, Rieter menunjukkan sistem kendali 
pabrik SPIDERweb dengan enam modul baru. Dua diantaranya 
terhubung dengan Internet.

Langkah Pertama Rieter Menuju 
“Internet of Things”

Internet of Things merupakan jaringan dari objek-
objek fisik atau mempermudah hal-hal yang 
terhubung ke jaringan melalui elektronik, perangkat 
lunak atau sensor. Hal ini memungkinkan objek-objek 
untuk mengumpulkan dan melakukan pertukaran 
data. 

Internet of Things bukan lagi hal di masa depan dan 
juga telah ada di dunia pembuatan benang. Rieter 
telah melakukan langkah pertama dalam bidang ini 
dengan dua modul SPIDERweb, modul Alert dan 
Cockpit serta modul Client. 

Modul Alert dan Cockpit – selalu terinformasikan 
Aplikasi mobile dengan modul Cockpit (Gbr. 1) 
memungkinkan pekerja pabrik untuk memantau data 
pabrik pemintalan yang penting secara real time. 
Data ditransmisikan ke smartphone tiap dua menit.

Kapan pun, ringkasan efisiensi semua mesin dari 
produksi saat ini dapat diterima.

Juga data-data tersedia pada produksi dan efisiensi 
dari 5 shift terakhir. Dengan gambaran ini, differensiasi 

Gbr. 1  Cockpit 
menawarkan gambaran 
dari data-data penting 
pabrik pemintalan – 
termasuk jumlah pesan 
per proses.

Gbr. 2  Modul Alert 
memberikan daftar 
berbagai alarm dan 
menunjukkan status 
saat ini, contohnya 
buka atau selesai.
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Nitin Patil 

Head Product Management Systems
nitin.patil@rieter.com

dapat dilakukan antara ringkasan dari tahapan-
tahapan proses dan ringkasan dari benang-benang 
yang dipintal.

Manajemen pabrik menentukan nilai-nilai ambang 
batas. Jika nilai-nilai ini telah terlampaui atau di 
bawah sasaran, pengguna menerima pesan pada 
modul Alert (Gbr. 2). Selalu terdapat kemungkinan 
untuk membandingkan ini dengan sebuah mesin 
yang digunakan untuk lot yang sama, karena kasus 
yang berkaitan dengan data-data iklim seperti 
temperatur dan kelembaban berubah tiap periode. 
Pengguna kemudian dapat merinci, menyampaikan 
atau mendelegasikan peringatan sehingga pekerja 
dapat mengambil tindakan yang tepat.

Modul Client – akses ketika bergerak
Perusahaan-perusahaan industri di seluruh 
dunia memperlengkapi kembali pabrik-pabrik 
mereka dengan teknologi-teknologi maju. Hal 
ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan 
fleksibilitas dan kecepatan produksi mereka dan di 
waktu yang bersamaan mencapai tingkat keefektifan 
peralatan secara keseluruhan dan kepuasan 
pelanggan yang belum pernah tercapai. Kebangkitan 
ini mencerminkan tekanan yang saat ini dihadapi 
para pemain di dalam industri ini.

Modul Client memungkinkan akses yang fleksibel 
ke data SPIDERweb. Pelanggan dapat menentukan 
beberapa komputer atau tablet sehingga banyak 
pengguna dapat mengakses pusat data yang sama. 
Sistem klien saat ini berbasis sistem operasi 
Windows. Sebagai klien, komputer, laptop, tablet 
atau telepon seluler dapat digunakan. Dalam hal ini, 
pabrik pemintalan dapat secara kontinyu dipantau 
dan keputusan dapat diambil kapan pun (Gbr. 3). 

SPIDERweb meningkatkan kelayakan ekonomis 
dalam pemintalan
Dengan total enam modul baru, SPIDERweb 
membuka pintu ke sistem kendali pabrik pemintalan 
berbasis Internet. Hal ini menawarkan pelangan 
keuntungan-keuntungan berikut ini: 
• Peringatan mobile untuk tindakan yang cepat
• Pemantauan energi untuk konsumsi yang 

dioptimalkan
• Kendali mutu untuk sifat benang yang konstan
• Pemantauan iklim untuk produksi yang optimal
• Modul-modul pembantu untuk pengetahuan di 

sentuhan sebuah tombol
• Modul Cockpit untuk pemintalan berkualitas yang 

sangat produktif
• Modul Client untuk akses yang fleksibel terhadap 

data pabrik.

SPIDERweb merupakan satu-satunya sistem 
manajemen pabrik yang mengumpulkan, 
menampilkan dan menganalisis semua data yang 
relevan dari persiapan pemintalan sampai ke semua 
empat sistem pemintalan. Bekerja dengan Sistem 
Kendali Pabrik SPIDERweb menjamin transparansi 
dan kualitas benang yang konstan, meningkatkan 
efisiensi dan akhirnya menurunkan biaya-biaya 
pabrik.

Anda dapat 
menemukan informasi 
lebih lanjut pada situs 
web Rieter:

www.rieter.com/en/
machines-systems/
products/mill-control-
systems/

Gbr. 3  Akses ketika 
bergerak – data saat ini 
dapat secara permanen 
diterima.
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  Pesaing Rieter

Bahan baku yang diproses setiap tahun t 10 000 10 000

Total limbah dari blowing dan carding % 10 10

Total waste dari rotor spinning % 0.95 0.45

Total bahan yang dihasilkan % 89.05 89.55

Kuantitas benang yang dijual per tahun t 8 905 8 955

Peningkatan omset melalui pemanfaatan  
bahan baku yang lebih pada pada 100 INR/kg INR – 5 000 000

Biaya bahan baku tergantung pada nomor benang membentuk lebih 
dari setengah sampai tiga perempat dari biaya benang rotor. Untuk 
alasan ini, penggunaan yang optimal dari bahan baku dan fleksibilitas 
tingkat tinggi dengan pemilihan serat merupakan syarat vital bagi 
pabrik pemintalan yang sukses.

R 35 – Menggunakan Bahan Baku 
secara Ekonomis

Dengan prasyarat yang telah disebutkan di atas 
sebagai pokok pikiran, spin box terbaru S 35 
untuk mesin rotor spinning semi-otomatis R 35 
dikembangkan untuk mengubah bahan baku dengan 
kandungan kotoran yang tinggi menjadi benang 
tanpa kehilangan serat-serat baik di dalam proses 
perubahannya.

Pembukaan serat yang diperbaiki dan sensitif dari 
spin box S 35 memastikan pemanfaatan serat yang 
lebih baik. Hal ini membawa manfaat dalam kualitas 
benang dan meningkatkan kestabilan pemintalan, 
bahkan pada kecepatan rotor sebesar 120 000 rpm. 
Dikombinasikan bersama traverse benang elektronik 
baru, spin box ini memungkinkan kecepatan produksi 
sampai dengan 200 m/menit pada panjang mesin 
penuh. Produktivitas dari R 35 dengan demikian 
mencapai level performa baru.

Penggunaan bahan baku yang lebih baik
Hasil benang menunjukkan persentase benang yang 
dihasilkan dari jumlah bahan baku yang diberikan. 
Residu yang dihilangkan adalah limbah, yang jauh 

Gbr. 1  Ekonomi yang lebih baik melalui pemanfaatan bahan baku 
yang lebih baik dengan R 35.

Beberapa pelanggan 
Rieter sudah 
mengunakan keunggulan 
dari R 35 dan secara 
sukses memintal serat 
wol, kulit kayu dan juga 
serat rami regenerasi.

lebih tidak bernilai dibandingkan serat mentah atau 
benang. Hasil bahan yang 1 % lebih tinggi memiliki 
dampak yang hampir sama pada keuntungan pabrik 
pemintalan karena biaya bahan baku yang 1 % lebih 
rendah.

Di sini, spin box S 35 membantu meningkatkan hasil 
bahan baku. Area pembukaan yang dioptimalkan 
membawa pada kendali yang lebih baik terhadap 
proses pembukaan dan pembersihan sliver dan 
mencegah hilangnya serat-serat baik.

Meningkatkan omzet
Limbah dari proses ring spinning dapat didaur ulang 
dengan baik. Sebaliknya, dengan rotor spinning 
sangat sulit dimungkinkan untuk mendapatkan 
serat-serat yang dapat digunakan dari limbah. Satu 
alasan lagi untuk menguji pemanfaatan bahan 
baku di dalam rotor spinning secara lebih intensif. 
Perbandingan langsung terhadap mesin-mesin 
dari produsen lain telah menunjukkan keuntungan 
signifikan dari R 35.

Dari perhitungan untuk pabrik pemintalan India, 
telah muncul bahwa pemanfaatan bahan baku 
yang 0.5 % lebih baik dari R 35 bagi sebuah pabrik 
pengolahan, total sebesar 10  000 ton dari bahan 
baku per tahun menghasilkan omzet penjualan 
tambahan sebesar INR 5 000 000 (EUR 65 000) 
tiap tahun (Gbr. 1).

Spin box S 35 ideal untuk bahan yang kotor
Untuk mengubah bahan sliver dengan kandungan 
kontaminasi yang kuat yang lebih dari 0.4 % menjadi 
kualitas benang yang dapat diterima merupakan 
tantangan bagi pabrik pemintalan. Generasi 
terbaru dari spin box S  35 juga dapat memproses 
sliver yang terkontaminasi seperti itu. Pengalaman 
menunjukkan, dengan 0.4  % kotoran padat di 
dalam sliver pada proses pembukaan spin box S 35 
menghilangkan 0.6 sampai 0.7 % kontaminasi, yaitu 
kotoran, serat yang sangat pendek dan debu, tapi 
hanya sedikit serat-serat yang baik. Dalam kasus 
yang sama, spin box dari pemasok mesin yang lain 
menghilangkan 1.2 – 1.3  %, yang membawa pada 
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 Pesaing Pesaing
(model saat ini) R 35 Rieter

Tipe rotor
Kecepatan [rpm]

T43DN
69 000

T43DN
69 000

C344 / S-D
70 000

Kecepatan delivery 
[m/menit] 107 107 109

Tenacity benang [cN/tex] 11.1 11.5 11.7

Mulur [%] 7.49 6.57 7.75

Hairiness 5.78 5.61 5.31

R 35: kehilangan 
serat baik minimal

100 % limbah / noil, Ne 10

 Pesaing Rieter

Rotor T34 – DN @ 98 000 rpm C533 / Tr-D @ 98 000 rpm

Rol pembuka OK40 NP @ 9 300 rpm C74 G DN @ 9 300 rpm

Nozzle R4KS5 C R7CS

Kecepatan delivery 86 m/menit 86 m/menit

Limbah yang dihilangkan 1.80 % 0.94 %

Gbr. 3  Spin box S 35 membuka dan membersihkan bahan secara lembut, seperti yang ditunjukkan 
pada nilai benang yang baik.

limbah “putih” (Gbr. 2). Itu berarti dua kali lipat 
jumlah limbah, di mana sebagian besar jumlah serat-
serat baik telah meningkat.

Area pembukaan yang dioptimalkan melindungi serat
Biasanya diasumsikan bahwa untuk pembersihan 
yang lebih baik, proses pembukaan yang agresif 
diperlukan yang kemudian merusak serat-serat 
dengan lebih kuat. Akan tetapi, spin box terbaru 
S 35 dengan area pembukaan yang dioptimalkan 
dan dinamika udara yang diperbaiki membuktikan 
sebaliknya. Alat ini membuka dan membersihkan 
sliver tanpa merusak serat.

Berbagai percobaan pada pabrik pemintalan dengan 
hasil benang yang sama telah menunjukkan bahwa 
spin box S 35 memperlakukan serat secara lembut 
(Gbr. 3). Bahkan dengan ekstraksi serat yang selektif, 
nilai-nilai benang jauh lebih baik dibandingkan 
dengan pemasok-pemasok mesin yang lain.

Pembukaan yang dioptimalkan dengan serat-serat 
wol regenerasi, kulit kayu dan rami
Pengembangan lebih lanjut dari spin box S 35 dalam 
area pembukaan dan pembersihan memungkinkan 
aplikasi yang sukses dari proses rotor spinning 
yang ekonomis juga untuk serat-serat kapas dan 
wol regenerasi atau untuk serat-serat kulit kayu dan 
rami dan campurannya. Baru-baru ini, beberapa 
pelanggan Rieter mulai memproduksi benang-
benang dari wol regenerasi dan campuran wol pada 
mesin rotor spinning semi-otomatis. Keuntungan 
yang menentukan dari R 35 ditunjukkan oleh 
evaluasi yang luas dalam pabrik pemintalan wol 
ini. Ekstraksi limbah dari spin box S 35 dapat 
dioptimalkan untuk memproses wol regenerasi dan 
serat-serat berat lainnya.

Untuk mesin rotor spinning semi-otomatis, yang 
menentukan adalah stabilitas pemintalan terbaik 
serta operasi penyambungan yang mudah dan cepat. 
Mesin rotor spinning R 35 memenuhi persyaratan-
persyaratan ini, tidak hanya dengan spin box S 35 
dengan housing rol pembuka tetapi juga dengan 
proses penyambungan yang dapat dioperasikan 
dengan mudah AMIspin. 
  15-309 •

Karel Boněk

Product Management Rotor
karel.bonek@rieter.com

Jagadish Gujar

Product Management Rotor
jagadish.gujar@rieter.com

Gbr. 2  Kehilangan bahan dari R 35 hanya sekitar setengah dari mesin dari produsen lain.

85 % kapas, 15 % viskosa, Ne 24
Hasil dari perbandingan langsung pada pelanggan Cina
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Model baru dari mesin air-jet spinning Rieter, J 26, saat ini tersedia 
dengan yarn clearer Q 10A Rieter (Gbr. 1). Alat ini secara khusus 
diadaptasikan untuk benang-benang pintal Air-jet. Para pelanggan 
mendapat keuntungan dari presisinya pengukuran yang unik dan 
keandalan.

Q 10A – Yarn Clearer untuk 
Benang-Benang Air-Jet

Gbr. 1  Yarn clearer Q 10A pada mesin air-jet spinning J 26.

Memanfaatkan pengetahuan yang mendalam dari 
keahlian tekstil dalam pengolahan serat-serat stapel 
pendek, Rieter meluncurkan sensor pemantauan 
kualitas benang sendiri 15 tahun lalu. Sejak saat itu, 
lebih dari satu juta sensor telah diantarkan dengan 
mesin-mesin rotor spinning Rieter. Desain Q 10A 
terbaru diuntungkan dari pengalaman panjang ini.

Apa yang membuat Q 10A begitu unik untuk 
pemintalan air-jet?
Perbedaan utama dan pada saat yang sama 
merupakan keunggulan yang menentukan terhadap 
seluruh sensor yang ada adalah jangkauan 
pengukuran terdiri dari 1 024 elemen yang sensitif 
terhadap cahaya (Gbr. 2). Tiap-tiap elemen ini 
memberikan informasi terhadap intensitas cahaya 
dan lokasinya dalam bentuk digital. Q 10A dengan 
begitu selau berada dalam posisi yang membedakan 
antara benang dan debu. Sebaliknya, yarn clearer 
lainnya secara terus menerus memberikan informasi 
pada jumlah cahaya yang diterima.

Kemungkinan untuk membedakan ini memastikan 
deteksi yang andal terhadap cacat-cacat benang 
yang pada dasarnya sangat sulit untuk dideteksi. 
Contohnya adalah yang disebut “C-Faults”. Itu adalah 
cacat-cacat yang sangat panjang (10 - 100 m), tapi 
deviasi massa yang minimal. Sementara sensor-
sensor lain sangat sering tidak dapat membedakan 
antara cacat-cacat benang dan debu seperti itu, 
Q 10A mampu mendeteksi cacat-cacat ini secara 
andal dan cepat. Konsekuensinya, robot dapat secara 
andal menghilangkan cacat-cacat ini melalui hisapan.

Kombinasi dari prinsip digital-optik dan presisi tinggi 
memberikan keuntungan yang besar, khususnya 
pada clearer-clearer kapasitif. Di atas semuanya, 
dengan cacat-cacat khas pada benang pintal air 
seperti serat-serat yang secara bebas melekat pada 
benang. Di sini evaluasi Q 10A jauh lebih dekat 
kepada ukuran cacat yang sebenarnya.

Beberapa fungsi dari Q 10A didasarkan pada 
integrasi penuh pada clearer di mesin. Evaluasi 
tersebut terhadap beberapa cacat contohnya deteksi 
sambungan, didukung oleh pertukaran langsung 
antara kendali mesin dan Q 10A. Interaksi seperti itu 
tidak dimungkinkan dengan sebuah clearer eksternal.
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Gbr. 2  Akurasi yang memukau – 1 024 elemen yang sensitif terhadap cahaya secara andal 
membedakan antara benang dan debu.

Gbr. 3  Spektrogram dengan tingkat peringatan dan alarm yang bisa disetel untuk 
mengoptimalkan produksi dan efisiensi dari J 26.

Gbr. 4  Parameter-parameter teknis  dari yarn clearer Q 10A

Saluran pembersihan sesuai permintaan
Para pelanggan yang berproduksi dengan mesin 
Air-jet spinning mengetahui bahwa tantangan dalam 
pemantauan kualitas dari benang-benang Air-jet 
ditemukan dalam deteksi yang disebut “benang-
benang lemah” Yaitu benang-benang yang putus 
dengan tenacity minimal, yang dibentuk oleh 
pergantian temporer dari kondisi udara pda nozzel 
pemintalan. Ini adalah cacat benang yang rumit, 
yang menunjukkan dirinya sebagai perubahan 
struktur dan penurunan dalam tenacity benang 
tetapi tidak pada diameter benang atau perubahan 
massa. Kekuatan dari benang masih cukup untuk 
menggulung benang kepada tabung. Dengan begitu, 
cacat kemudian hanya dideteksi pada proses hilir.

Q 10A memiliki jawaban untuk ini. Alat ini 
diberi fitur sebuah saluran faktor yang kuat yang 
mendeteksi perubahan struktur pada benang. 
Kunci untuk sukses juga terletak pada kecepatan 
identifikasi. Benang berjalan dengan kecepatan 
sampai dengan 500 m/menit melewati clearer. Jika 
terdapat tempat yang lemah dengan tenacity yang 
rendah pada benang, ini dideteksi dalam 1 sampai 
10 meter setelah terjadi. Cacat kemudian secara 
otomatis dihilangkan oleh robot tanpa operator 
perlu menyela.

Alat yang membantu
Selain alarm teknis serta alarm perawatan dan 
kualitas, clearer ini menawarkan informasi bernilai 
melalui spektogram (Gbr. 3). Interpretasi dari 
spektogram Q 10A membantu operator untuk 
menentukan apakah cacat yang berulang datang 
dari mesin pemintalan itu sendiri atau dari proses 
sebelumnya. Hal ini mendukung optimalisasi 
produksi dan meningkatkan efisiensi dari mesin 
pemintalan. 
  15-305 •

Vera Stepanska

Product Management Air-Jet Spinning
vera.stepanska@rieter.com

Fitur Kisaran

Nomor benang Ne 3 - 60

Kecepatan delivery 40 - 600 m/menit

Bahan baku CO, serat buatan, campuran, termasuk serat yang 
dicelup

Saluran clearer standar S1-10 (N, S, L), T1-3 (T), SL, C, P, IPI, Hopt, CVopt

Saluran clearer spesifik SF (strength factor/faktor kekuatan)

Spektogram 0.02 - 160 m

Deteksi serat asing No 

Integrasi Operasi menggunakan display mesin

Data shift 29 shift disimpan  

Rasio pengambilan sampel 0.4 mm benang (pada 500 m/menit)
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Rieter

Pesaing

Set combing baru mencapai produktivitas terbesar di seluruh dunia. 
Keunggulan teknologi dari combing Rieter didasarkan pada interaksi 
optimal antara mesin dan komponen-komponen teknologi.

Combing Rieter – 
Secara Teknologis Terdepan

Konfi rmasi dari kekuatan ini, tidak hanya di laboratoriun 
tetapi khususnya di bawah kondisi produksi nyata 
dengan tipe kapas yang berbeda, merupakan jaminan 
Rieter bagi kesuksesan pelanggan. Teknologi yang 
mencerminkan keuntungan kualitatif dan ekonomis 
diilustrasikan sebagai berikut.

OMEGAlap E 36 – persiapan combing paling 
ekonomis
Berkat kemajuan yang kontinyu, konsep OMEGAlap 
dapat ditingkatkan. Peningkatan produksi sebesar 
20 % menjadi lebih dari 600 kg/jam pada kecepatan 
konstan sampai dengan 230 m/menit merupakan 
hasilnya.

Dengan tingkat produksi ini, OMEGAlap jauh 
superior dibanding mesin-mesin konvensional. 
Pengaruh OMEGAlap terhadap performa ekonomis 
dari seksi combing sangatlah besar. Produksi tinggi 
memungkinkan pengurangan jumlah mesin-mesin 
persiapan. Hal ini secara jelas mengurangi jumlah 
pergantian can dan sambungan sliver. Lebih sedikit 
tenaga kerja yang dibutuhkan. 

Gbr. 1  Seksi combing 
dengan persiapan 
konvensional, tanpa 
otomasi.

Gbr. 2  Seksi combing 
dengan OMEGAlap E 36 
baru dan combing 
E 86 ROBOlap 
termasuk sistem 
pengangkutan lap 
E 26 SERVOlap.

Jumlah operator untuk set combing

Jumlah operator untuk set combing

76 000 spindel, produksi combing 1 400 kg/jam

76 000 spindel, produksi combing 1 400 kg/jam
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Sebagai contoh, kebutuhan tenaga kerja dari set 
combing pada sebuah fasilitas pemintalan compact 
dengan 76 000 spindel dihitung. Dibandingkan dengan 
produsen mesin lainnya, kebutuhan tenaga kerja dapat 
dikurangi sebanyak 3 orang. Ini direalisasikan oleh 
persiapan combing efisien, sistem pengangkutan lap 
full otomatis SERVOlap dan mesin combing termasuk 
sistem pergantian dan penyambungan lap otomatis 
ROBOlap (Gbr. 1 dan 2). Penghematan tenaga kerja 
untuk mesin persiapan combing dapat mencapai 20 %. 
Itu mengurangi biaya manufaktur kira-kira sebesar 
USD 190 000 per tahun (dasar Turki).

Combing E 86 – untuk combing yang lebih baik
Combing E 86 baru memiliki fitur peningkatan 
kecepatan sebesar 10 % dibandingkan model 
sebelumnya. Pada jangkauan stapel pendek dan 
medium, combing dapat berjalan dengan 550 jepitan 
per menit, dan itu tanpa mengorbankan kualitas 

Gbr. 3 
Combing E 86 dengan 
tingkat pembersihan 
lebih tinggi, imperfections 
yang lebuh sedikit tanpa 
mempengaruhi panjang 
serat dan kekuatan 
benang.

combing. Dalam prakteknya, sebuah set combing 
Rieter (1 + 6) memasok pabrik dengan kurang lebih 
25 000 spindel compact.

Tingkat pembersihan lebih tinggi untuk kualitas 
yang lebih baik
Kekuatan dari combing E 86 terletak pada 
pembersihan tingkat tingi serta performa jalannya 
yang sangat baik dengan tingkat jepitan yang tinggi.

E 86 meraih imperfections yang lebih sedikit di 
dalam benang (thin places, thick places, neps) pada 
tingkat penghilangan noil yang sama dibandingkan 
mesin combing dari produsen lainnya. Pembersihan 
tingkat tinggi tidak berdampak pada kualitas serat. 
Itu berarti, panjang serat tetap tidak berubah dan 
dengan demikian tenacity benang pada tingkat yang 
tinggi (Gbr. 3).

Pesaing Combing E 86
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Lebih lanjut, E 86 mencapai penghilangan debu 
dan kotoran sampai dengan 20 %. Kandungan serat 
pendek, hairiness serta kerataan benang tetap tidak 
berubah (Gbr. 5). 

Itu berarti, bahwa di kedua contoh, pengaruh 
pembersihan yang lebih tinggi dicapai oleh 
bantuan intensitas combing yang lebih kuat tanpa 
mengorbankan kualitas combing.

Contoh lebih lanjut dari Asia Tenggara menunjukkan 
kualitas benang yang lebih tinggi dengan E 86 
dibandingkan produsen lain. Pada performa produksi 
yang sama dan penghilangan noil yang sama, 
imperfections lebih rendah sebesar 40 % (Gbr. 6).

Gbr. 5  Combing E 86 dengan tingkat pembersihan yang lebih 
tinggi: partikel kotoran yang lebih sedikit tanpa kerusakan serat.
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E 86 
63 kg/jam, noil 18.28 %

E 80 
500 jepitan/menit 

E 86 
550 jepitan/min 

Pesaing 
63 kg/jam, noil 18.14 %

40 % IPI lebih baik

1 % noil lebih sedikit

10 % produksi lebih tinggi

Kualitas dibandingkan pesaing
100 % kapas, 1 5/32", Ne 30

Hasil bahan baku dibandingkan pesaing
100 % kapas, 1 3/16", Ne 32

Produktivitas dibandingkan model sebelumnya
100 % kapas, 1 3/16", Ne 40

Thin places -50 % Thick places +50 % Neps +200 %

E 86 
67 kg/jam 

noil 16.72 %

Pesaing 
60 kg/jam 

noil 16.97 % 

E 86 
68 kg/jam 

noil 15.86 %

Yvan Schwartz

Head Product Management Combing
yvan.schwartz@rieter.com

Gbr. 6  E 86: 40 % nilai imperfection lebih baik.

Gbr. 7  E 86: Penghematan noil sampai dengan 1 % pada kualitas 
benang yang sama.

Gbr. 8  E 86: 10 % produksi lebih tinggi pada kualitas benang yang 
sama baik.

Bahan baku merupakan faktor biaya yang sangat 
besar dalam pabrik pemintalan. Dengan E 86 
penghilangan noil dapat dikurangi sampai dengan 
1 % pada kualitas benang yang sama baik (Gbr. 7). 
Itu menghasilkan penghematan biaya sampai dengan 
USD 55 000 per tahun (contoh Asia Tengah).

Performa produksi juga berpengaruh secara positif 
terhadap biaya pabrik pemintalan. E 86 memiliki 
potensi untuk mencapai produksi yang 10  % lebih 
tinggi dibandingkan model sebelumnya, pada 
penghilangan noil dan kualitas benang yang sama 
(Gbr. 8). Itu sama dengan penghematan di dalam 
biaya manufaktur sekitar USD 20 000 per tahun dan 
set combing (dasar Turki).

Teknologi tepat untuk sebuah set combing yang 
efisien
Combing E 86 dengan produksinya yang tinggi pada 
kualitas tinggi secara simultan memimpin jalan di 
dalam combing. Tiap permintaan kualitas dapat 
direalisasikan berkat komponen teknologi bernilai 
tinggi. Sistem pergantian dan penyambungan lap full 
otomatis ROBOlap yang mantap merupakan standar 
untuk sebuah fasilitas combing modern. Bersama 
dengan persiapan OMEGAlap yang unik, produksi 
tertinggi per set pada pasaran dicapai.
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Dante Bertoni Srl merupakan supplier can untuk pabrik pemintalan. 
Perusahaan mendapat keuntungan dari pengalaman 90 tahun 
lebih dan secara terus menerus berinvestasi dalam penelitian dan 
pengembangan. Beragam paten dan keahlian, seperti pulley pengarah 
EverClean dan pegas yang memusatkan sendiri, merupakan dasar 
untuk can-can berkualitas tinggi. Panduan berikut menjelaskan kriteria 
kualitas yang menentukan.

Can-can Pemintalan –  
Kualitas Menentukan

Jika Anda bertanya kepada manajer pemintalan 
seberapa penting can-can pemintalan bagi sebuah 
pabrik, dia pasti akan menjawab bahwa aksesoris ini 
secara signifikan berkontribusi terhadap pembuatan 
sliver berkualitas tinggi. Namun, subjek “can” 
jarang ditemukan di dalam literatur tekstil teknis. 
Untuk memungkinkan para pengambil keputusan 
mengevaluasi kualitas dari can, lima kritetia paling 
penting dirangkum dalam artikel ini. 

Sebuah can pemintalan pada pokoknya terdiri dari 
wadah silindris dilengkapi dengan roda. Sebuah 
piringan di mana sliver berada diangkat oleh pegas 
dalam suatu cara yang mana sliver disimpan dekat 
dengan pengantaran sliver. Selain itu, can mungkin 
dilengkapi dengan akesories opsional untuk 
penanganan yang lebih mudah atau kualitas sliver 
yang lebih baik.

Meskipun semua produsen mengikuti desain yang 
sama dengan yang dijelaskan sebelumnya, can 
berkualitas berbeda dari can-can lain dikarenakan 
beberapa karakteristik penting, seringnya tidak 
segera dapat dimengerti dan terlihat.

Badan can – kokoh dan tahan gores
Badan can harus kokoh, tetapi tidak berat. Sebelum 
diperkenalkannya bahan-bahan plastik, badan can 
secara khusus dibuat dari serat vulkanisir, terutama 
yang berasal dari pulp kapas murni yang diproses 
dengan seng klorida (vulkanisasi). Ini memberikan 
can kekerasan yang diperlukan. Sayangnya, bahkan 
di sini ekonomi menyebabkan pada penggunaan 
serat-serat “palsu” dengan kualitas yang jauh 
lebih rendah, terutama selulosa kayu bukan 
kapas. Seringnya serat-serat “palsu” ini bahkan 
tidak divulkanisir menghasilkan pada dasarnya 
badan can kardus, meskipun sangat mirip dalam 
kenampakkannya dengan versi yang dibuat dari 
serat vulkanisir.

Dengan diperkenalkannya plastik di tahun 1980, 
khususnya polyethylena, penggunaan serat-serat 
vulkanisir dihentikan. Akan tetapi, juga dengan 
produk-produk plastik terdapat variasi besar 
di dalam kualitas – dalam hal kerapatan dan 
daya tahan permukaan terhadap goresan – yang 
hasilnya perbedaan harga yang signifikan. Bahan 
plastik dengan ketebalan yang lebih besar tidak 
perlu berarti kualitas produk yang lebih tinggi. 
Ini kebanyakan menyembunyikan kualitas polimer 
yang rendah, terutama sejauh daya tahan goresan 
menjadi perhatian, yang sangat penting bagi can.

Komponen metal – presisi dan bebas karat
Sehingga can bisa cukup kokoh, yaitu bagian 
logamnya – piringan dasar dan bagian bibirnya 
– harus pada ukuran dimensi yang tepat serta 
ketebalan yang tepat. Logam ini harus memiliki obat 
anti korosi. Jelas sekali penggunaan baja tahan karat 
merupakan solusi terbaik, jika bukan untuk harga 
tinggi. Sebuah persetujuan yang baik adalah baja 
galvanis.

Rol-rol – bebas lengket untuk pengarahan yang mudah
Roda-roda sangatlah penting (Gbr. 1). Pembersihan 
reguler dari rol merupakan salah satu masalah teknis 

Gbr. 1  Can-can kokoh 
dengan rol-rol bebas 
serat yang menempel 
“EverClean” membuat 
kerja operator lebih 
mudah.
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Valentino Orrigoni

Dante Bertoni SRL, CEO

utama dari pemeliharaan pabrik pemintalan. Garpu 
roda yang biasa digunakan mengumpulkan limbah 
dari lantai, karena mereka dengan mudah memblokir 
rol dan menyebabkan can terbalik. Konsekuensi 
yang mungkin adalah deformasi cincin atas dan 
juga membuat proses ulang sliver menjadi penting. 
Roda-roda khusus oleh karena itu disarankan, 
misalnya tipe “EverClean” yang tidak mengambil 
serat apa pun. Mereka merupakan fitur kualitas yang 
menentukan.

Pegas – pemusatan sendiri untuk coiling sliver 
yang sempurna
Regangan sliver merubah kehalusan sliver. Untuk 
alasan ini, sangat penting untuk memilih pegas 
dengan tegangan pegas yang cocok untuk berat serat 
dan terutama dengan respon linear selama menekan 
dan melepaskan. Selain itu, penting bagi pegas 
untuk selalu dipusatkan dalam can untuk mencegah 
miringnya piringan yang akan merusak sliver. Pegas 
yang digunakan oleh Dante Bertoni menunjukkan 
bentuk yang spesial. Pegas ini dengan demikian 
tetap berada pada posisi sentral tanpa intervensi 
luar. Miringnya piringan oleh karena itu dicegah 
(Gbr. 2).

Piringan – permukaan yang optimal
Ketika mengisi can, penyempurnaan permukaan dari 
piringan menjadi penting. Kekasaran tidak begitu 
penting pada can carding karena di sini piringan can 
menampilkan permukaan yang halus. Ini berbeda 

dengan proses-proses berikutnya. Pada piringan 
dengan permukaan yang halus, sliver tergelincir pada 
awal proses coiling sliver. Permukaan yang terlalu kasar 
mungkin merusak serat, khususnya dengan nomor 
sliver yang lebih halus. Berdasarkan pada pengalaman 
bertahun-tahun Dante Bertoni, permukaan piringan 
diciptakan dengan elevasi permukaan bundar yang 
kecil – kompromi yang baik. Dengan cara ini, sliver 
berada tetap pada piringan – penting terutama dengan 
sliver-sliver halus atau dengan kecepatan delivery yang 
tinggi.

Akesoris – pengaruhnya pada ergonomis dan 
kualitas
Aksesoris memperbaiki penanganan can, baik dalam 
hal ergonomis kerja dan juga kualitas benang.

Jika can memiliki pegangan (Gbr. 3), operator 
tidak perlu memegang can pada bibirnya. Sliver 
oleh karena itu tidak disentuh oleh jari operator 
dan tetap tidak rusak. Lebih lanjut lagi, bemper 
direkomendasikan. Itu adalah pita karet khusus 
dengan profil yang sesuai dan tersedia dalam 
empat warna, dan berfungsi untuk melindungi can 
dan untuk membedakan isi dari can.

Gbr. 2  Tak tergantung 
pada isi can, piringan 
dengan bahan baku selalu 
lurus dan tingginya sama 
secara praktis, yang 
memastikan kualitas 
sliver.
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Compagnie Mauricienne de Textile Ltée (CMT) bukan hanya perusahaan 
tekstil dan apparel yang sukses di Mauritius, tetapi juga pemberi kerja 
terbesar. Sebuah wawancara dengan pandangan yang menarik.

CMT: Kejujuran di atas Segalanya

Compagnie Mauricienne de Textile Ltée (CMT) 
didirikan pada tahun 1986 oleh Louis Lai Fat Fur dan 
François Woo Shing Hai. Saat ini CMT merupakan 
produsen pakaian rajut yang terorganisir secara 
vertikal, dan dengan 25 000 pegawai pemberi kerja 
terbesar di pulau ini. Selama kunjungan ke Mauritius, 
François Woo dan Managing Director-nya Anubhava 
K. Katiyar menjelaskan kepada Rieter bagaimana ini 
semua dimulai, membicarakan waktu mereka selama 
lebih dari dua dekade dan bagaimana mereka 
melihat masa depan.

30 carding C 51 Rieter 
telah beroperasi untuk 
kebanggaan CMT sejak 
2004.

Rieter (R): Mr. Woo, tolong ceritakan tentang 
permulaannya. 

François Woo (Woo): Baiklah, Saya harus berkata 
bahwa ketika kami memulai rencana ambisius kami, 
kami – bisa dibilang – benar-benar buta. Kami tidak 
memiliki rencana bisnis, tidak ada apa yang disebut 
konsep, dll. Satu-satunya yang kami tahu adalah 
bahwa kami mencapai tujuan kami dihubungkan 
dengan tantangan yang sangat besar. Bahkan sampai 
saat ini, kadang-kadang saya tak percaya seberapa 
jauh kita telah pergi dan di mana kita saat ini.

R: Jadi ini mimpi yang jadi nyata?

Woo: Saat ini CMT mempekerjakan 13 000 orang di 
Mauritius. Saat ini kami sedang membangun pabrik 
baru di Bangladesh karena kapasitas pulau telah 
habis. Ketika bangunan baru 50 000 meter persegi, 
7-lantai ini selesai, dan itu harusnya di akhir 2015, 
CMT akan mempekerjakan antara 20 000 dan 
25 000 orang.
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R: Apa filosofi perusahaan Anda?

Woo: Tentunya fokus utama bagi setiap bisnis 
adalah untuk mendapatkan keuntungan. Secara 
finansial, kami didasarkan pada jumlah yang besar. 
Akan tetapi, dalam pikiran kami ini bukan hanya 
uang yang berharga. Saya percaya hal terpenting 
di dalam kehidupan adalah melakukan semuanya 
dengan baik dan tepat pada pertama kali. Keinginan 
untuk pekerjaan harus ada dan keinginan ini penting 
untuk menjadi sukses. Jika Anda bekerja dengan 
sangat keras dengan ketekunan, saya cukup yakin 
Anda dapat mencapai hampir semuanya.

R: Untuk sebuah perusahaan yang terintegrasi secara 
vertikal, kreativitas merupakan salah satu faktor 
kesuksesan yang utama. Apakah Anda setuju?

Woo: Tentu saja. Kesuksesan kami didasarkan pada 
kemampuan kami untuk menjadi kreatif. Sebagai 
produsen dari benang sampai garmen jadi, kami 
mengandalkan pada tren, warna, benang-benang 
dan kain baru. Itulah mengapa kami memiliki 
departemen kreatif kami sendiri di sini di pulau 
ini, juga di London dengan sepuluh orang dan di 
Paris dengan lima sampai enam orang. Saat ini, 
para pelanggan kami ingin melihat produk-produk 
baru setiap saat. Oleh karena itu, kami juga sangat 
mengandalkan pada permesinan terbaik untuk 
merealisasikan produk-produk fashion baru ini. 
Kami menginvestasikan banyak uang di teknologi 
dan fashion, itu berarti di dalam kreativitas. Saat 

ini kami mampu mengubah ide-ide kami menjadi 
produk dalam waktu 24 jam. 

R: Situasi pasar saat ini cukup sulit di keseluruhan 
wilayah berbeda di dunia. Tn. Woo, bagaimana Anda 
melihat situasi pasar saat ini?

Woo: Harga-harga telah turun secara terus menerus 
selama 30 tahun. Semakin sulit setiap hari. Di sisi 
lain, kami harus menginvestasikan banyak uang di 
fleksibilitas. Kami tidak memiliki stok, tapi kami 
harus mampu mengantarkan hampir semua kuantitas 
dengan waktu pesanan yang sangat singkat.

R: Karena tidak ada pelanggan yang mau mengambil 
resiko menyimpan stok dan CMT harus memainkan 
peran bank?

Woo: Ini benar-benar terjadi. 10 sampai 15 tahun 
lalu pelanggan kami memesan kuantitas besar 
dengan waktu pesanan yang “normal”. Saat ini, 
kami berada dalam bisnis sebenarnya dengan lot-
lot kecil dan waktu pesanan yang sangat singkat. 
Agar mempersiapkan diri untuk hal ini Anda juga 
perlu efisiensi yang tinggi, dan saya bangga untuk 
mengatakan bahwa, berkat Tn. Katiyar dan staff-
nya, kami menjalankan produksi kami dengan rasio 
efisiensi lebih dari 97 %.

R: Dimana para pesaing Anda berbasis?

Woo: Pertama-tama adalah Turki. Ini adalah negara 
tekstil yang sangat tradisional, di mana Anda dapat 
menemukan tenaga ahli untuk segalanya. Di negara 
kami, kami memulainya dari awal. Bagaimana 
Anda bersaing di situasi ini? Ini seperti anjing 
penggembala melawan gembalanya itu. Saya yakin 
situasi ini akan berlangsung beberapa tahun.

R: Anda punya masalah dengan situasi pasar?

Woo: Seperti yang lain. Seperti pada kebanyakan 
sektor industri lain kami kelebihan suplai. Akan 
tetapi, suplai bukan masalahnya, tetapi permintaan.

François Woo Shing 
Hai, salah satu 
pendiri Compagnie 
Mauricienne de Textile 
Ltée (CMT).
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R: CMT ingin memiliki kendali penuh terhadap 
produk-produknya. Apakah ini alasan untuk menjadi 
perusahaan yang 100 % terintegrasi secara vertikal?

Woo: Tentu. Kami memproduksi dan menjual 
garmen, jadi kami perlu dan ingin memiliki kendali 
penuh dari kualitas di sepanjang keseluruhan rantai 
produksi.

R: Hubungan dengan Rieter Ltd. di Winterthur dimulai 
di tahun 2003, ketika CMT memesan mesin-mesin untuk 
pabrik pemintalan pertamanya. Apakah Anda senang 
sejauh ini dengan mesin-mesinnya?

Anubhava K. Katiyar (AKK): Tentu saja. Produksi 
telah berjalan sejak tahun 2004 untuk seluruh 
kepuasan kami. Ketika kami membeli mesin, Rieter 
dikenal karena teknologi top-nya, fleksibilitas dan 
layanannya. Dan kami masih sangat senang dengan 
mesin-mesin ini.

Ekspektasi kami terpenuhi secara sempurna. 
Alasan utama untuk keseluruhan kepuasan kami 
adalah Rieter menyediakan layanan purna jual yang 
sangat baik. Fakta penting adalah bahwa kita tidak 
bertengkar satu sama lain tetapi bekerja sama. Saat 
ini, kerjasama kami sangat besar pengaruhnya, 
Kami bahkan melakukan tes jalan untuk Rieter atas 
permintaan.

R: Apa hal penting untuk menjaga efisiensi dari pabrik 
pemintalan pada level tinggi seperti itu?

AKK: Pertama-tama, kami selalu berada di puncak 
dari pengembangan teknologi dan pembaruan, 
yang berkontribusi pada mempertahankan efiisiensi 
tinggi ini. Akan tetapi, kami masih mencoba untuk 
menjadi lebih baik.

R: Apakah ada investasi masa depan yang terlihat 
terkait mesin-mesin Rieter?

Woo: Kami memiliki rencana investasi yang telah 
termasuk dalam persoalan ini. Dan jawaban atas 
pertanyaan terpendam Anda, “Apakah Anda akan 
membeli mesin-mesin Rieter lagi?” adalah ya.

R: Bagaimana CMT melihat pasar untuk tahun-tahun 
berikutnya?

Woo: Sangat sulit. Lebih sulit dari sebelumnya. Saya 
ingin menyebutnya “bertahan dari yang paling kuat.” 
Namun, saya memiliki tim yang baik dengan Tn. 
Katiyar sebagai pimpinan bahwa saya cukup yakin 
kami akan berhasil.

R: Apakah lingkungan ekonomi berubah selama enam 
tahun ke belakang?

Woo: Ya, betul-betul berubah. Telah berubah banyak. 
Kami juga harus beradaptasi dengan iklim pasar 
yang berubah-ubah. Itulah bagaimana ide ini datang 
untuk membangun sebuah pabrik di Bangladesh 
untuk produk-produk yang lebih dasar.

R: Anda membangun pabrik di Bangladesh walaupun 
semua masalah-masalah sosial yang terus menerus?

Woo: Anda tahu, terdapat cara-cara berbeda untuk 
pendekatan sebuah proyek. Banyak yang telah gagal 
dan proyek yang tragis tidak disiapkan dengan baik. 
Kami bekerja dalam cara yang berbeda. Anak laki-
laki saya menangani semua aktivitas di Bangladesh 
dan melaporkan secara langsung kepada saya. Ini 
tidak hanya uang yang berharga, di atas segalanya 
adalah orang.

Anubhava K. Katiyar, 
Managing Director CMT

Mesin compact 
spinning K 45 
memenuhi persyaratan 
fleksibilitas dari CMT.
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Edda Walraf

Head Marketing  
Machines & Systems  
edda.walraf@rieter.com

Sejarah perusahaan 
CMT dimulai dengan 
kata-kata berikut ini: 
“Ini dimulai dengan 
cita-cita sederhana dan 
rendah hati di tahun 
1986 tetapi hidup 
dengan visi menjadi 
pemimpin dunia di 
industri pakaian jersey.”

R: Apa yang Anda lakukan untuk mempertahankan 
posisi Anda di pasar?

Woo: Saya tidak bisa memberi Anda jawaban untuk 
pertanyaan itu. Kami harus berjuang tiap hari 
untuk menjaga posisi ini. Kami harus jujur kepada 
setiap orang. Kepada pekerja kami, pemasok kami, 
para pelanggan kami, pokoknya kepada setiap 
orang. Ini adalah sangat penting. Anda harus 
selalu mendapatkan terlebih dahulu apa yang Anda 
inginkan.

Produksi
Saat ini CMT memiliki omzet sebesar USD 275 juta. 
20 000 orang dipekerjakan dalam pusat manufaktur 
dan pelayanan di 18 situs di enam negara dan 
mengekspor sekitar 75 juta garmen setahun. 60  % 
diekspor ke Inggris Raya, 30 % ke Prancis, dan sisanya 
10 % ke AS, Jerman, Belanda dan Afrika Selatan.

Pabrik pemintalan mengoperasikan 32 400 spindel 
ring dan 36 000 spindel compact ring, semuanya dari 
produsen Swiss Rieter, serta beberapa spindel air-
jet. Untuk menjadi lebih fleksibel dalam memenuhi 
permintaan dari pelanggannya, CMT baru-baru 

ini memasang mesin rotor spinning R 60 dengan 
500 spindel.

Produksi harian rata-rata adalah 50 ton benang 
dengan nomor berbeda. Serat-serat stapel dibuat 
dari hampir semua bahan baku seperti kapas, wol, 
Modal, viskosa, polyester, polyamida, akrilik, linen 
dann semua jenis campuran, bahkan serat-serat 
metalik, diproses. Nomor benang berkisar antara 
Ne 1/1 sampai dengan Ne 100/1.

Produksi keseluruhan digunakan untuk produksi in-
house dari pakaian rajut. Kapasitas untuk perajutan 
dan pencelupan berjumlah sekitar 80 ton per hari. 
250 000 garmen dipotong dan dijahit setiap hari, 
40 000 item dibordir dan 50 000 dicap. 75 juta 
garmen diekspor setiap tahun.
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Sekarang memintal benang tenun untuk kemeja, besok benang rajut 
untuk T-shirt. Bukan masalah. Rieter Spinners’ Guide membantu untuk 
secara cepat menemukan setelan yang tepat untuk proses pemintalan 
dan rekomendasi penyetelan untuk mesin pemintalan akhir. Ini juga 
memberikan dukungan dengan optimalisasi dari komponen-komponen 
teknologi.

Mudah dan Cepat  
untuk Benang Baru

Spinners’ Guide didasarkan pada pengetahuan 
teknologis yang luas. Berdasarkan pada aplikasi 
akhirnya, pemintal menemukan informasi teknologis 
pada proses pemintalan untuk nomor-nomor benang 
dan serat yang berbeda, dan penyetelan dasar untuk 
proses pemintalan ring, compact, rotor dan Air-jet 
spinning.

Apa yang dapat Spinners’ Guide lakukan?
Guide ini intuitif dan mudah dikonsultasikan dan 
menawarkan fungsi-fungsi berikut ini:
• Rekomendasi penyetelan yang luas dan suku 

cadang teknologi untuk tiap proses pemintalan 
dan aplikasi (Resep yang diberikan, Gbr. 1)

• Rekomendasi proses dari persiapan serat sampai 
mesin pemintalan akhir

• Gambaran dari komponen-komponen teknologi  
yang tersedia dari mesin pemintalan akhir

• Menciptakan favorit pribadi*
• Menyimpan catatan Anda*
• Definisi dan konversi yang membantu.
  *hanya pada versi elektronik

Skenario yang mungkin di pabrik pemintalan
Pelanggan memintal benang dari 100 % kapas pada 
mesin ring spinning. Karena pasar semakin meminta 
campuran kapas-polyester, pelanggan berharap untuk 
mengatur kembali produksinya. Dalam Spinners' Guide 
dia menemukan di dalam resep “Ring spinning” dan 
“campuran Polyester” yang di mana ia dapat memilih 
benang yang cocok. Resep ini menunjukkannya 
penyetelan dan suku cadang yang diperlukan untuk 
aplikasi yang diinginkan. Pelanggan juga dapat 
menerima penyetelan mesin yang direkomendasikan 
dari mesin blowing sampai mesin pemintalan akhir.

Gbr. 1  Dalam Rieter Spinners’ Guide, pelanggan menemukan 
berbagai rekomendasi penyetelan untuk memproduksi benang-
benang berkualitas.

Seperti apa Spinners’ Guide terlihat?
Spinners’ Guide tersedia dalam bentuk cetak. 
Versi elektronik tersedia secara eksklusif untuk 
pelanggan SPIDERweb dan pemegang lisensi Com4®.

Dalam bentuk cetak, Guide ini tersedia untuk:
• Mesin ring spinning
• Mesin compact spinning
• Mesin rotor spinning otomatis
• Mesin rotor spinning semi-otomatis
• Mesin air-jet spinning.

Guide ini mudah dimengerti dan mudah ditangani, 
karena terdiri dari banyak gambar dan hanya sedikit 
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Gbr. 2  Guide digital 
bahkan lebih nyaman 
dibandingkan versi 
kertas. Ini secara 
eksklusif tersedia 
bagi para pelanggan 
SPIDERweb dan 
pemegang lisensi 
Com4®.

teks. Tersedia dalam bahasa Inggris. Rekomendasi-
rekomendasi ini berlaku untuk model-moder Rieter 
saat ini.

Apa keunggulannya?
Pelanggan menemukan penyetelan awal dan suku 
cadang yang tepat untuk benang yang diinginkan. 
Itu menghemat waktu yang berharga. Selain itu, ia 
memperoleh keuntungan dari rekomendasi proses 
dari bale sampai benang, berdasarkan pengetahuan 
Rieter sebagai supplier sistem.

Guide elektronik bahkan menawarkan lebih. Masing-
masing resep dapat secara elektronik dikirim 
sebagai dokumen. Lebih lanjut lagi, klik pada elemen 
teknologi menunjukkan dengan artikel-artikel lain, 
elemen yang sama dapat digunakan. Penyimpanan 
komponen dapat dengan demikian dioptimalkan. 
Resep juga dapat ditandai sebagai favorit dan 
disimpan bersama catatan pribadi.

Siapa yang dapat memesan Guide dan bagaimana?
Spinners’ Guide bebas biaya untuk para pelanggan 
Rieter dengan mesin-mesin pemintalan akhir Rieter 
saat ini. Guide dalam bentuk kertas dapat dipesan 
melalui kontak person Rieter. Eksklusif bagi para 

pelanggan SPIDERweb dan pemegang lisensi Com4®, 
Guide juga tersedia secara elektronik. Ini merupakan 
sebuah app, yang berjalan pada tablet, iPad atau 
komputer (Gbr. 2). App ini dipersonifi kasikan 
dan dapat diminta dari alamat email berikut ini: 
digvijay.sable@rieter.com. 

Rincian berikut ini diperlukan:
• Nama depan
• Nama belakang
• Nama perusahaan
• Alamat email pribadi.

Rieter Spinners’ Guide – referensi kerja untuk 
pemintal yang sukses. 15-311 •

Anja Knick

Senior Marketing Manager
anja.knick@rieter.com
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http://bit.ly/ 
RASvideo2015

Dalam beberapa tahun terakhir, industri tekstil telah menyaksikan 
peningkatan terus menerus penggunaan serat buatan. Perusahaan 
pakaian merangkul serat-serat sintetik dan produsen benang sedang 
melihat untuk mengkonversi permesinan mereka untuk tetap berada 
dalam permainan. Layanan Purna Jual Rieter menyediakan paket 
spesial untuk melakukan retrofit terhadap peralatan yang ada sesuai 
kebutuhan saat ini.

Paket Retrofit untuk Serat Buatan

Didasarkan pada pendapatan per kapita yang 
tumbuh dan jumlah kapas tersedia yang konstan, 
produksi serat-serat sintetik dan campurannya akan 
terus tumbuh untuk memenuhi permintaan yang 
meningkat. Negara-negara Asia seperti Cina dan 
India akan secara khusus mendorong perubahan 
ini dikarenakan tingkat pendapatan mereka yang 
tumbuh. 

Urs Tschanz

Head Sales Support Parts
urs.tschanz@rieter.com

Untuk alasan-alasan ini, para pelanggan perlu 
menyetel keseluruhan proses pabrik pemintalan 
mereka untuk memproduksi benang-benang sintetik 
berkualitas tinggi.

Tim ahli
Oleh karenanya merupakan hal penting terkait 
tersedianya pekerja manajemen yang cukup 
terlatih, dengan pentingnya pengetahuan teknis dan 
teknologis. Sementara pengetahuan teknis lebih 
berhubungan dengan mesin, aspek-aspek teknologis 
lebih terkait dengan pengolahan. Tim kompeten 
Purna Jual mencakup semua aspek penting dan 
membantu para pelanggan untuk menemukan solusi 
terbaik.

Solusi yang terintegrasi
Purna Jual Rieter menawarkan beragam paket 
konversi untuk meningkatkan pabrik yang ada untuk 
semua tahapan produksi: dari serat sampai benang, 
dari mesin blowing sampai pemintalan akhir.

Pemahaman yang mendalam terhadap penyetelan 
mesin dan prosedur-prosedur perawatan merupakan 
prasyarat untuk produksi benang performa tinggi 
yang berkelanjutan. Tenaga ahli Rieter mengetahui 
mesin-mesin seperti telapak tangan mereka 
dan dapat menilai dan mengoptimalkan pabrik 
pemintalan untuk membantu para pelanggan 
bersaing secara efektif dalam lingkungan yang 
kompetitif.

Nyaman adalah: Kemitraan pada tingkat yang 
sederajat
Rieter merupakan satu-satunya pemasok dunia 
untuk sistem lengkap memukau bagi seluruh empat 
proses pemintalan. Kesuksesan Anda berarti bagi 
kami. Kesuksesan didasari pada kepercayaan. 
Percaya adalah pengetahuan. Kami mendukung 
Anda dengan modernisasi progresif dari fasilitas-
fasilitas pemintalan dan layanan yang menyeluruh.
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http://bit.ly/Gildan- 
Rieter-video

Para pelanggan percaya pada sistem lengkap dari Rieter ketika 
membuat investasi. Pengalaman yang Rieter pahami di bawah 
“The Comfort of Competence” melalui contoh dari Gildan, seorang 
pelanggan di AS.

Itu adalah 
“The Comfort of Competence”

Dari Sudut Pandang 
Pelanggan Kami

Dari mulai penganggaran modal sampai pengembalian investasi, 
Rieter mendukung para pelanggannya dalam meraih tujuan yang 
telah ditentukan.

Gildan telah menyiapkan pabrik pemintalan 
rotor yang sangat otomatis dengan 27 000 rotor 
di Salisbury (AS), didukung oleh Rieter sebagai 
supplier sistem. Gildan telah memutuskan untuk 
memilih Rieter karena Rieter menawarkan semuanya 
dari satu sumber. Kami telah memberitakan hal ini 
pada edisi terakhir Link dan memberikan perhatian 
pada brosur referensi.

Wawasan yang menyeluruh di dalam dunia Gildan 
ditunjukkan oleh sebuah video. Di bawah slogan 
“The Comfort of Competence”, dapat secara jelas 
terlihat apa yang dapat pelanggan harapkan dari 
Rieter. 

Gildan merupakan pemasok terdepan untuk pakaian 
kualitas tinggi bermerk, seperti T-shirt, jaket 
bulu, pakaian olahraga, pakaian dalam, kaus kaki, 
dan stocking. Perusahaan ini menjual di bawah 
beragam nama dagangnya tetapi juga memiliki 
lisensi untuk merk Under Armour®, Mossy Oak®, 
dan New Balance®. Produk-produknya terutama 
dipasarkan di AS, Kanada, Eropa, Asia Pasifik dan 
Amerika Latin. Di seluruh dunia perusahaan ini 
mempekerjakan lebih dari 43 000 pekerja. Gildan 
memiliki produksi yang sangat fleksibel dan dapat 
memastikan standar kualitas tertinggi dari serat 
sampai produk akhir.

“Kemitraan kami bersama Rieter berkaitan dengan 
pabrik pemintalan dan layanan berkontribusi terhadap 
diferensiasi jangkauan produk kami pada level kualitas 
yang tinggi.”

CHUCK WARD
President, Gildan Yarns, LLC

Joachim Maier

Senior Marketing Manager
joachim.maier@rieter.com
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CMT, sebuah perusahaan di pulau Mauritius, memintal kurang lebih 50 ton benang tiap hari dari berbagai serat stapel. 
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