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Năng suất của sợi chất lượng tốt nhất với chi phí sản xuất thấp nhất 
luôn là thử thách đối với các nhà kéo sợi. Với Q-Package, Rieter đã phát 
triển một giải pháp cho phép mọi nhà kéo sợi nồi cọc và sợi nén hoặc 
cải thiện chất lượng sợi hoặc đơn giản hóa việc chọn lựa các loại xơ. 
Chất lượng sợi nhờ đó có thể được cải thiện ở những tham số nhất định 
lên đến 30 %.

Q-Package mới cho chất lượng 
sợi tốt nhất

Máy kéo sợi nồi cọc và sợi nén của Rieter với mô 
hình hình học kéo sợi đặc trưng được biết đến như 
là những tiêu chuẩn về sản lượng với chi phí kéo sợi 
thấp hơn. Những dòng máy mới nhất G 36 và K 46 
giờ đây được cung cấp với 1 824 cọc sợi và luôn luôn 
được trang bị với hệ thống hút ECOrized để điện năng 
tiêu thụ thấp nhất. Các cơ cấu mới nhất trong bộ kéo 
dài có tên gọi Q-Package được giới thiệu lần đầu tại 
ITMA 2015 ở Milan cho cả hai loại máy (Hình 1).

Hình 1  Tại ITMA ở Milan, Q-Package có thể được kiểm định trên vài vị trí kéo sợi của máy kéo sợi nén K 46.
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Chất lượng ổn định luôn đặt ra những tiêu chuẩn
Bộ kéo dài Ri-Q-Draft, được thử nghiệm và kiểm 
nghiệm một triệu lần, với trống hút ít mòn bao gồm 
chi tiết dẫn hướng cho khí “Detect” cho máy kéo 
sợi nén và bộ phận “Best-in-Class” từ nhà sản xuất 
Braeker và Nobibra, cho phép sản lượng cao nhất mà 
không ảnh hưởng đến chất lượng. Ở đây, độ ổn định 
dài hạn của các máy Rieter là một điểm đáng để đề 
cập đến. Ri-Q-Draft vẫn luôn là chìa khóa để có thể 
đạt được tính năng vận hành tốt nhất.

Các tính chất sợi vượt trội
Q-Package là sự kết hợp của các thanh đè vừa được 
phát triển với kẹp cách ACP (Hình 2) thay vì bộ 
Ri-Q-Bridge quen thuộc và giá đỡ tiêu chuẩn. Điều 
này cho phép việc dẫn hướng cho xơ được hiệu chỉnh 
và trong nhiều trường hợp có thể được tối ưu hóa bởi 
việc chèn thêm một chốt hình giọt nước. Phiên bản 
này được tích hợp trong các cấu hình máy mới nhất 
và với các hệ thống tiêu chuẩn, hiện vẫn đang được 

Hình 3 Máy kéo sợi nén 
K 46 được trang bị thanh 
đè và kẹp cách ACP.

Hình 2  Kẹp cách ACP 
được trang bị một chốt 
đặc biệt có thể cải thiện 
khả năng dẫn hướng cho 
xơ, đặc biệt với xơ ngắn, 
và do đó nâng cao chất 
lượng sợi.
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cung cấp, có thể được lựa chọn thêm theo yêu cầu 
của khách hàng. Ở đây, mô hình hình học kéo sợi đặc 
thù và trên hết là những chi tiết đã được kiểm chứng 
vẫn không hề bị thay đổi.

Cả hai máy, G 36 và K 46, được lắp đặt tại xưởng với 
bộ Q-Package (Hình 3), cho thấy sự thuyên giảm của 
khuyết tật cũng như lỗi Classimat lên đến 30 % mà 
không ảnh hưởng đến độ bền kéo đứt của sợi hay độ 
xù lông của sợi trong quy trình (Hình 4). Ngoài ra, 
những ưu điểm rõ rệt với máy K 46 trong quá trình 
gia công về sau với số lượng đứt sợi dọc ít hơn đã 
được minh chứng.

Những ưu điểm khác đối với tỉ lệ xơ ngắn cao
Những ưu điểm với tính chất của sợi càng trở nên rõ 
ràng hơn với một nguyên liệu thô có tỉ lệ xơ ngắn cao, 
đó là vì chốt cắm dành cho xơ ngắn đã dẫn hướng xơ 
tốt hơn so với các dòng máy trước. Vì vậy việc lựa 
chọn các loại xơ trở nên đơn giản hơn. Một nguyên 
liệu thô có tỉ lệ xơ ngắn hơn cao hơn vẫn có thể đạt 
được giá trị tương đồng. Hay với sợi có chi số Ne 30 

Vijaykumar More

Giám đốc Sản phẩm sợi nồi cọc/nén 
vijaykumar.more@rieter.com 

và mảnh hơn nữa cũng cho thấy sự suy giảm ít nhất 
10 % lượng khuyết tật và lỗi Classimat. Trong trường 
hợp tốt nhất, khả năng cải thiện có thể từ 20 - 30 %. 

Q-Package đem đến nhiều khả năng lựa chọn thông 
số cài đặt dựa trên yêu cầu của người mua sợi.

Những giải pháp tốt nhất trên cùng một máy
Cùng với năng suất sợi chất lượng tốt nhất hết sức 
kinh tế, máy G 36 và K 46 gây ấn tượng mạnh bởi sự 
vận hành đơn giản của mình. Số lượng thông số cài 
đặt lớn nhất có thể được hiệu chỉnh và kiểm soát trực 
tiếp trên màn hình điều khiển của máy.

Những chức năng sau đây khiến cho các máy này đặc 
biệt trong lĩnh vực của mình:
• thay đổi bội số kéo dài chỉ cần vài giây với FLEXIdraft
• thay đổi lõi búp sợi mà không bị quấn sợi chân ống 

với SERVOgrip
• đổ sợi tin cậy cao với ROBOdoff
• khởi động kéo sợi một phần cho máy với FLEXIstart
• hệ thống vận chuyển lõi búp sợi bằng truyền động 

điện SERVOdisc.

Việc sản xuất sợi đặc biệt như sợi đôi và sợi kiểu 
hoặc sợi lõi cũng có thể thực hiện dễ dàng với hai 
dòng máy.

Những ưu điểm được hoàn thiện hơn bởi năng lực kỹ 
thuật tuyệt vời được đúc kết qua hơn hai trăm năm, 
cho phép Rieter trở thành người đi đầu về khả năng 
cải tiến. Đó là trách nhiệm đối với những phát triển 
mới, ở đó những giá trị thặng dư dành cho khách 
hàng luôn luôn được đặt ra trước hết. 

Hình 4  So sánh chất lượng đối với sợi nén chi số Ne 60 rõ ràng cho thấy tỉ lệ khuyết tật tốt 
hơn khi có Q-Package.

12.7

23.7 23.8

8.8

2.66 2.71

So sánh chất lượng giữa sợi nén 
100 % bông, Ne 60, sợi cho dệt thoi

IPI x 10 Độ bền [cN/tex] Độ xù lông

Tiêu chuẩn K K với Q-Package
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Đối thủ cạnh tranh Rieter

1 Máy xé kiện tự động 1 A 11 UNIfloc

1 Máy làm sạch sơ bộ 1 Máy làm sạch sơ bộ 1 Máy làm sạch sơ bộ UNIclean B 12

Máy trộn 8 buồng Máy trộn 8 buồng B 72 R UNImix B 72 R UNImix

Máy làm sạch trục đơn Máy làm sạch trục đơn A 79 R UNIstore A 79 R UNIstore

Tách khí 
và bụi

Tách khí 
và bụi

Tách khí 
và bụi

Tách khí 
và bụi

Máy chải thô 10 x 1 m Máy chải thô 13 x 1 m 8 x Máy chải thô C 70 7 x Máy chải thô C 70

10 x 40 kg/h
= 400 kg/h

13 x 40 kg/h 
= 520 kg/h

8 x 70 kg/h 
 = 560 kg/h

7 x 70 kg/h
 = 490 kg/h

Chải thô với 40 kg/h Card với 70 kg/h
            →  + 75 %

Tham số quan trọng nhất trong khu vực cung bông và chải thô chính là 
nguyên liệu thô. Việc tiết kiệm 1 % xơ tốt cho thấy rất nhiều tác động 
đáng kể.

Tiết kiệm nguyên liệu thô  
trong khu Cung bông và Chải thô

Hình 1  Bố trí máy – 
đường so sánh được làm 
nổi bật bằng màu khác

Hình 2  Với năng suất cao hơn rõ ràng, dây chuyền của Rieter vẫn 
đạt được chất lượng cúi và sợi tương đương.

Một khách hàng ở Nam Ấn Độ, cơ hội hiếm hoi để 
thực hiện so sánh trực tiếp lượng xơ phế của khu cung 
bông và chải thô, vận hành song song gồm một khu 
cung bông và khu chải thô của Rieter cùng những dây 
chuyền chuẩn bị từ nhà sản xuất khác, các máy được 
sản xuất cùng năm và có cùng năng suất như nhau. 
Khi so sánh, năng suất chải thô là giá trị được tập 
trung tính toán. Mục tiêu là máy chải thô C 70 có hiệu 
năng cao hơn 75 % với chất lượng sợi không thay đổi.

Điều kiện thực hiện
Kiểm định được thực hiện với hỗn hợp pha các loại 
bông Ấn Độ khác nhau có thành phần tạp là 3 %.

Cúi chải thô tạo ra bởi hai dây chuyền được kéo sợi 
trên cùng dây chuyền – máy ghép, máy sợi thô và 
máy sợi con nồi cọc – để sản xuất ra sợi chải thô dùng 
cho dệt kim với chi số Ne 30 (Hình 1).

Những kết quả quan trọng
Kết quả rất ấn tượng. Dây chuyền của Rieter với 
VARIOline và máy chải thô C 70 đạt được những giá 
trị sau khi so sánh với những nhà sản xuất khác:
• Năng suất máy chải thô cao hơn 75 % (Hình 1)
• chất lượng cúi và sợi như nhau (Hình 2) 

(các giá trị dao động trong miền cho phép trong 
xưởng kéo sợi)

• tiết kiệm 27 % điện năng (Hình 3)
• tiết kiệm 1 % phế (Hình 4).

Làm thế nào các giá trị tuyệt vời này có thể đạt 
được?
Chuẩn bị xơ của Rieter đảm bảo xé tơi nhẹ nhàng, 
làm sạch hiệu quả và pha trộn tường tận các xơ với 
nhau với năng suất cao nhất, dựa trên những tính 
năng sau:
• các vi chùm xơ để làm sạch hiệu quả
• làm sạch liên tiếp qua một vài công đoạn
• lựa chọn ống nối cho mô-đun làm sạch dự theo 

nguyên liệu xơ (Hình 5)
• VARIOset để hiệu chỉnh dễ dàng thông số cài đặt 

suốt quá trình vận hành.

Đối thủ cạnh tranh Máy chải thô C 70
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Hình 3  Mỗi kilogram 
cúi chải thô, tiết kiệm 
điện năng 27 % là có 
thể đạt được với máy 
chải thô C 70.

Hình 4  Dây chuyền của 
Rieter đạt được lượng 
phế thấp hơn 1 %.

Một tính chất nổi bật của máy chải thô C 70 là vùng 
chải thô tích cực lớn nhất cho hiệu năng cao với chất 
lượng tuyệt vời. Làm sạch hiệu quả với năng suất cao 
có thể đạt được nhờ loại bỏ tạp có chọn lựa tại các vị 
trí khác nhau:
• tại trục gai
• khu vực trước và sau vùng chải thô
• nhờ tốc độ thanh mui có hiệu chỉnh liên tục

Tiết kiệm hiệu quả
Trong trường hợp cụ thể này, dây chuyền Rieter với 
khu cung bông và chải thô có yêu cầu điện năng thấp 
hơn giúp tiết kiệm mỗi năm 32 500 USD với dây 
chuyền có năng suất 1 000 kg/h và tỉ giá điện năng 
là 10 cent Mỹ cho mỗi kWh.

1 % phế tương trong tiết kiệm nguyên liệu thô với 
dây chuyền có năng suất 1 000 kg/h và giá bông là 
1.48 USD Mỹ cho mỗi kilogram dẫn đến khoản tiết 
kiệm tầm 120 000 USD.

Simon Urrutia

Trưởng phòng Quản lý Sản phẩm 
Cung bông, Chải thô  
simon.urrutia@rieter.com

Hình 5  Làm sạch tối ưu 
với R UNImix B 72, được 
thấy ở đây khi dùng bộ 
ống nối bỏ qua các vị trí 
làm sạch.

Đối thủ cạnh tranh Máy chải thô C 70
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Máy chải thô Tổng
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Internet cho mọi thứ (IoT) đã tiếp cận với nên công nghiệp sản xuất 
máy dệt. Tại ITMA 2015 ở Milan, Rieter đã giới thiệu hệ thống quản lý 
nhà xưởng SPIDERweb với sáu mô-đun mới. Hai trong số đó được liên 
kết với Internet.

Bước tiến đầu tiên của Rieter 
“Internet cho mọi thứ”

Internet cho mọi thứ là một mạng lưới những đối 
tượng vật chất hoặc đơn giản chỉ là những vật được 
liên kết tới một mạng lưới bằng điện tử, phần mềm và 
cảm biến. Điều này cho phép các đối tượng được lựa 
chọn và thay đổi dữ liệu. 

Internet cho mọi thứ không còn là một vấn đề của 
tương lai và đã đến với thế giới sản xuất sợi. Rieter 
đã thực hiện bước đi đầu tiên trong lĩnh vực này với 
hai mô-đun của SPIDERweb, Alert và Cockpit cũng 
như Client module 

Alert và Cockpit Modules – luôn luôn được cập nhật
Ứng dụng di động với Cockpit module (Hình 1) cho 
phép nhân viên nhà xưởng kiểm soát những dữ liệu 
quan trọng theo thời gian thực. Dữ liệu được truyền 
đến điện thoại thông minh cứ mỗi hai phút.

Bất kỳ thời điểm nào, việc nắm bắt tổng quan hiệu 
suất của tất cả các máy đang vận hành đều có thể 
thực hiện được.

Hình 1  Cockpit đem 
đến cái nhìn tổng quan 
cho những dữ liệu quan 
trọng của xưởng kéo sợi 
– bao gồm số lượng tin 
nhắn cho mỗi quy trình.

Hình 2  Alert module 
liệt kê những tín hiệu 
báo động khác nhau 
và cho thấy trạng thái 
hiện tại, ví dụ xé tơi 
hoặc đã hoàn thành.
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Ngoài ra còn có dữ liệu về năng suất và hiệu suất 
của 5 ca làm việc gần nhất. Với thông tin thấy được, 
có thể phân biệt giữa thông tin của các quy trình gia 
công và thông tin của các sản phẩm kéo sợi tạo ra.

Quản đốc xưởng sẽ xác định những giá trị ngưỡng. 
Nếu những giá trị này bị vượt quá hoặc không đạt, 
người sử dụng sẽ nhận thông tin tại Alert module 
(Hình 2). Luôn luôn có thể so sánh máy với một máy 
khác được dùng cho cùng lô hàng, như trong trường 
hợp với dữ liệu thời tiết như những thay đổi về nhiệt 
độ, độ ẩm theo thời gian. Người dùng có thể chia nhỏ, 
mở rộng hoặc ủy thác cảnh báo để nhân viên thực 
hiện thao tác thích hợp.

Client module – tiếp cận trong khi vẫn di chuyển
Các doanh nghiệp trên toàn cầu đang trang bị lại 
các nhà xưởng của mình với các công nghệ tiên tiến. 
Điều này cho phép họ đẩy mạnh sự linh hoạt về năng 
suất và tốc độ và đồng thời đạt được hiệu quả về yêu 
cầu tổng quan và sự thỏa mãn của khách hàng mà từ 
trước tới nay chưa đạt được. Sự phực hưng này phản 
ánh áp lực mà các doanh nghiệp phải đối mặt ngày 
nay.

Client module cho phép tiếp cận dữ liệu SPIDERweb 
linh hoạt. Khách hàng có thể xác định vài máy tính và 

máy tính bảng để nhiều người dùng có thể tiếp cận 
cùng một kho dữ liệu. Hệ thống khách hàng giờ đây 
cũng dựa trên hệ điều hành Windows. Khách hàng, 
máy tính, máy tính bảng, máy tính xách tay hay điện 
thoại di động đều có thể được sử dụng Theo cách này, 
xưởng kéo sợi có thể được kiểm soát liên tục và quyết 
định có thể được đưa ra bất cứ lúc nào (Hình 3). 

SPIDERweb gia tăng khả năng kinh tế trong kéo sợi
Với tổng cộng sáu module mới, SPIDERweb mở ra 
cánh cửa cho một hệ thống kiểm soát nhà xưởng kéo 
sợi hoàn toàn dựa trên Internet. Điều này đem đến 
cho khách hàng những ưu điểm sau:
• cảnh báo bất kỳ đâu để phản ứng nhanh chóng
• kiểm soát điện năng để mức độ tiêu thụ tối ưu
• kiểm soát chất lượng để tính chất sợi ổn định
• kiếm soát thời tiết để năng suất tối ưu
• module hỗ trợ để tiếp cận giải pháp chỉ với một 

nút nhấn
• Cockpit module để chất lượng kéo sợi đạt sản 

lượng cao
• Client module để tiếp cận dữ liệu nhà xưởng linh 

hoạt.

SPIDERweb của thế hệ sản phẩm mới nhất là hệ 
thống quản lý xưởng kéo sợi duy nhất có thể thu 
thập, hiển thị và phân tích tất cả những dữ liệu liên 
quan kể từ khu tạo cuộn cúi cho đến bốn hệ thống 
kéo sợi. Làm việc với Hệ thống Kiểm soát Nhà xưởng 
SPIDERweb đảm bảo chất lượng sợi ổn định và xuyên 
suốt, gia tăng hiệu suất và trên hết là giảm bớt chi 
phí nhà xưởng.

Quý vị có thể xem thêm 
thông tin tại trang web 
của Rieter:

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

Hình 3  Tiếp cận ngay 
khi vẫn di chuyển – dữ 
liệu hiện thời có thể 
được truy xuất liên tục.
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  Đối thủ cạnh tranh Rieter

Nguyên liệu thô gia công mỗi năm t 10 000 10 000

Lượng phế tổng từ cung bông và chải thô % 10 10

Tổng lượng phế từ kéo sợi rotor % 0.95 0.45

Tổng nguyên liệu sử dụng % 89.05 89.55

Lượng sợi bán ra mỗi năm t 8 905 8 955

Doanh thu gia tăng nhờ tận dụng 
nguyên liệu thô tốt hơn với 100 INR/kg INR – 5 000 000

Chi phí nguyên liệu thô dựa trên chi số sợi chiếm hết từ quá nửa đến 
ba phần tư chi phí của một sợi rotor. Vì lý do này, việc sử dụng tối ưu 
nguyên liệu thô và sự linh hoạt cao trong việc lựa chọn các loại xơ là 
một đòi hỏi sống còn cho một xưởng kéo sợi thành công.

R 35 – sử dụng nguyên liệu thô 
một cách kinh tế

Ghi nhớ những yêu cầu đã nêu ở trên, hộp kéo sợi 
S 35 mới nhất cho máy kéo sợ rotor bán tự động R 35 
đã được phát triển để biến nguyên liệu thô có lượng 
tạp cao thành sợi mà không mất đi các xơ tốt trong 
quy trình chuyển đổi.

Việc xé tơi nhạy cảm và được cải thiện của hộp kéo 
sợi S 35 đảm bảo khả năng tận dụng xơ tốt hơn. 
Điều này đem lại những lợi ích về chất lượng sợi 
và cải thiện độ ổn định kéo sợi, ngay cả khi tốc độ 
rotor đạt 120 000 vòng/phút. Nếu kết hợp với rải 
sợi điện tử mới, hộp kéo sợi cho phép năng suất lên 
đến 200 m/phút với máy có chiều dài hoàn chỉnh. 
Sản lượng của R 35 vì thế đạt được mức độ hiệu 
năng mới.

Sử dụng nguyên liệu thô tốt hơn
Lượng sợi thành phẩm phản ánh phần trăm sợi được 
tạo ra từ một lượng nguyên liệu thô cho trước. Phần 
bị loại bỏ là phế, có giá trị rất thấp so với lượng xơ 
trong sợi. Tận dụng nguyên liệu thô cao hơn 1 % có 
ảnh hưởng gần như tương đương với chi phí nguyên 
liệu thô thấp hơn 1 % đối với lợi nhuận của một 
xưởng kéo sợi.

Một vài khách hàng của 
Rieter đã sử dụng ưu 
điểm của máy R 35 và 
sản xuất thành công 
sợi len tái sinh, xơ li be 
cũng như xơ lanh.

Ở đây, hộp kéo sợi S 35 giúp nâng cao khả năng tận 
dụng nguyên liệu thô. Khu vực xé tơi được tối ưu giúp 
kiểm soát tốt hơn đối với quy trình xé tơi cúi và làm 
sạch và tránh thất thoát xơ tốt.

Gia tăng doanh thu
Phế từ quy trình kéo sợi nồi cọc có thể được tái chế 
tốt. Ngược lại, với kéo sợi rotor thì gần như không thể 
tận dụng lại các xơ phế. Một lý do khác để kiểm tra 
việc sử dụng nguyên liệu thô trong kéo sợi rotor được 
tường tận hơn. So sánh trực tiếp với máy của các nhà 
sản xuất khác đã cho thấy một ưu điểm quan trọng 
của R 35.

Từ những tính toán của một xưởng kéo sợi tại Ấn Độ, 
một giá trị xuất hiện đó là khả năng sử dụng nguyên 
liệu thô tốt hơn 0.5 % của máy R 35 khi gia công 
10 000 tấn nguyên liệu thô hàng năm giúp doanh 
thu gia tăng 5 000 000 INR (65 000 Euro) mỗi năm 
(Hình 1).

Hộp kéo sợi S 35 là giải pháp lý tưởng cho nguyên 
liệu có nhiều tạp
Để chuyển đổi nguyên liệu cúi có thành phần tạp 
chất rắn quá 0.4 % trở thành sợi có chất lượng chấp 
nhận được là một thử thách cho xưởng kéo sợi. Thế 
hệ mới nhất của hộp kéo sợi S 35 cũng có thể gia 
công những loại cúi nhiều tạp như vậy. Kinh nghiệm 
cho thấy với 0.4 % tạp loại rắn trong cúi tại quy trình 
xé tới thì hộp S 35 loại bỏ 0.6 đến 0.7 % tạp, ví dụ 
đất, xơ rất ngắn và bụi, nhưng chỉ một lượng rất nhỏ 
xơ tốt. Trong trường hợp tương tự, hộp kéo sợi của 
hãng sản xuất khác loại bỏ 1.2 đến 1.3 %, dẫn đến 
phế bị “trắng” (Hình 2). Điều đó nghĩa là lượng phế 
bị tăng gấp đôi, mà trong đó chủ yếu là do lượng xơ 
chất lượng tốt nhiều hơn.



 11LINK 69 /2016

PRODUCT NEWS

 Đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh
(dòng máy hiện tại) Rieter R 35

Loại rotor
Tốc độ [vòng/phút]

T43DN
69 000

T43DN
69 000

C344 / S-D
70 000

Tốc độ ra
[m/phút] 107 107 109

Độ bền sợi [cN/tex] 11.1 11.5 11.7

Độ giãn dài [%] 7.49 6.57 7.75

Độ xù lông 5.78 5.61 5.31

R 35: tổn thất
xơ tốt tối thiểu

100 % phế / bông rơi, Ne 10

 Đối thủ cạnh tranh Rieter

Rotor T34 – DN ở 98 000 vòng/phút C533 / Tr-D ở 98 000 vòng/phút

Trục xé OK40 NP ở 9 300 vòng/phút C74 G DN ở 9 300 vòng/phút

Vòi R4KS5 C R7CS

Tốc độ ra 86 m/phút 86 m/phút

Phế được loại bỏ 1.80 % 0.94 %

Hình 3  Hộp kéo sợi S 35 xé tơi và làm sạch nguyên liệu nhẹ nhàng, như được trình bày qua các giá 
trị cao của sợi.

Khu vực xé tơi tối ưu bảo vệ các xơ
Một giả định thường thấy đó là để làm sạch tốt hơn, 
cần phải có quy trình xé tơi kỹ lưỡng dẫn đến xơ bị 
tổn thương nhiều hơn. Tuy nhiên, hộp kéo sợi S 35 
mới nhất với khu vực xé tơi được tối ưu và động lực 
học dòng khí được cải thiện đã chứng minh điều 
ngược lại. Hộp xé tơi và làm sạch cúi mà không làm 
tổn thương xơ.

Rất nhiều thử nghiệm tại xưởng kéo sợi với kết quả 
sợi tương ứng đã cho thấy hộp kéo sợi S 35 xử lý xơ 
rất nhẹ nhàng (Hình 3). Ngay cả với việc tách tạp có 
lựa chọn, giá trị sợi vẫn tốt hơn nhiều khi so sánh với 
các nhà sản xuất máy khác.

Xé tơi được tối ưu cho xơ len tái sinh, xơ libe và xơ lanh
Một cải tiến khác của hộp kéo sợi S 35 trong khu vực 
xé tơi và làm sạch cho phép áp dụng thành công quy 
trình kéo sợi rotor kinh tế cho xơ len tái sinh, bông 
hóa học cũng như xơ li be và xơ lanh và hỗn hợp pha 
giữa các loại. Gần đây, một vài khách hàng của Rieter 
đã bắt đầu sản xuất sợi từ xơ len tái sinh và hỗn hợp 
len trên dây chuyền kéo sợi rotor bán tự động. Ưu 
điểm vượt trội của R 35 được thể hiện bởi những 
đánh giá bao quát tại xưởng kéo sợi len này. Lượng 
phế của hộp kéo sợi S 35 có thể được tối ưu để gia 
công xơ len tái sinh và các xơ thô khác.

Với máy kéo sợi rotor bán tự động, việc quan trọng là 
độ ổn định kéo sợi tốt nhất cũng như thao tác nối sợi 
phải nhanh và dễ dàng. Máy kéo sợi rotor R 35 đáp 
ứng được những yêu cầu này, không chỉ với hộp kéo 
sợi S 35 với hộp chứa trục xé tơi được tối ưu mà còn 
cả quy trình nối sợi vận hành dễ dàng AMIspin. 
  15-309 •

Karel Boněk

Quản lý Sản phẩm Rotor
karel.bonek@rieter.com

Jagadish Gujar

Quản lý Sản phẩm Rotor
jagadish.gujar@rieter.com

85 % bông, 15 % viscose, Ne 24
Các kết quả của so sánh trực tiếp tại xưởng của khách hàng Trung Quốc

Hình 2  Tổn thất nguyên liệu với R 35 chỉ ở mức một nửa so với các máy của các nhà sản xuất khác.
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Một dòng máy kéo sợi khí nén mới của Rieter, J 26, đã được cung cấp với 
bộ cắt lọc sợi Q 10A của Rieter (Hình 1). Thiết bị được tích hợp đặc biệt 
dành cho sợi khí nén. Khách hàng hưởng lợi từ khả năng đo đạc chính 
xác và độ tin cậy cao.

Q 10A – bộ cắt lọc sợi cho sợi 
khí nén

Hình 1  Bộ cắt lọc sợi Q 10A trên máy kéo sợi khí nén J 26.

Sử dụng kiến thức sâu sắc của các chuyên gia dệt về 
gia công xơ ngắn, Rieter đã tung ra cảm biến kiểm 
soát chất lượng sợi của chính hãng từ 15 năm trước. 
Từ đó, có hơn một triệu cảm biến được cung cấp trên 
các máy kéo sợi rotor của Rieter. Thiết kế mới nhất 
Q 10A tích hợp mọi ưu điểm từ những kinh nghiệm 
lâu năm này.

Điều gì làm cho Q 10A đặc biệt đối với kéo sợi khí 
nén?
Khác biệt chính và đồng thời cũng là ưu điểm tiên 
quyết so với các cảm biến đang có chính là dải đo bao 
gồm 1 024 chi tiết nhạy sáng (Hình 2). Mỗi chi tiết 
này đều cung cấp thông tin về cường độ sáng và vị trí 
của mình ở dạng kỹ thuật số. Q 10A vì vậy luôn luôn 
có thể phân biệt được giữa sợi và bụi bẩn. Ngược lại, 
các bộ cắt lọc sợi khác cung cấp thông tin về lượng 
ánh sáng được tiếp nhận.

Khả năng phân biệt này đảm bảo việc phát hiện lỗi 
sợi một cách đáng tin cậy là một điều về cơ bản rất 
khó thực hiện. Một ví dụ có tên gọi là “Lỗi-C”. Những 
lỗi này có sai biệt về chiều dài (10 - 100 m) rất lớn, 
nhưng sai biệt về khối lượng là nhỏ nhất. Trong khi 
những cảm biến khác thường không thể phân biệt 
giữa những lỗi sợi như vậy và bụi bẩn, thì Q 10A có 
thể phát hiện ra những lỗi này một cách nhanh chóng 
và đáng tin cậy. Do đó, rô-bốt có thể hút bỏ những lỗi 
đó hết sức tin cậy.

Việc kết hợp nguyên lý quang học-kỹ thuật số và độ 
chính xác cao đã đem lại ưu điểm lớn, đặc biệt đối 
với bộ cắt lọc sợi theo nguyên lý điện dung. Trên hết, 
với những lỗi tiêu biểu trong kéo sợi khí nén như các 
xơ bám chặt vào nhau trên sợi. Ở đây những đánh giá 
của Q 10A gần với kích thước lỗi thật hơn.

Vài chức năng của Q 10A được dựa trên sự tích hợp 
hoàn toàn của bộ cắt lọc sợi trên máy. Vì vậy việc 
đánh giá một vài lỗi như phát hiện mối nối, được hỗ 
trợ bởi việc thay đổi trực tiếp giữa bộ điều khiển máy 
và Q 10A. Sự tương tác đó không thể thực hiện được 
với bộ cắt lọc sợi của hãng khác.

Rãnh làm sạch sản xuất theo yêu cầu
Khách hàng sản xuất với máy kéo sợi khí nén biết 
rằng thử thách trong kiểm soát chất lượng của sợi 
khí nén là ở chỗ phát hiện ra các điểm “sợi bị yếu”. 
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Hình 2  Độ chuẩn xác nổi bật – 1 024 chi tiết nhạy sáng phân biệt một cách đáng tin cậy giữa 
sợi và bụi bẩn.

Hình 3  Biểu đồ ảnh phổ với mức độ báo động và cảnh báo có thể hiệu chỉnh được để tối ưu 
sản xuất và hiệu suất của máy J 26.

Hình 4  Tham số kỹ thuật của bộ cắt lọc sợi Q 10A.

Đó là những đoạn sợi có độ bền nhỏ nhất, hình thành 
bởi sự thay đổi tạm thời của điều kiện dòng khí trong 
vòi kéo sợi. Đây là lỗi sợi rất khó phát hiện và sẽ dần 
làm thay đổi cấu trúc dẫn đến giảm độ bền sợi nhưng 
không thay đổi đường kính sợi hay khối lượng. Độ bền 
của sợi vẫn đủ để quấn lên các búp sợi. Do vậy, lỗi 
này được phát hiện ra ở quy trình gia công tiếp theo.

Q 10A là câu trả lời cho vấn đề này. Thiết bị có một 
rãnh hệ số độ bền có thể phát hiện những thay đổi về 
cấu trúc của sợi. Chìa khóa thành công cũng nằm ở 
chỗ tốc độ phát hiện. Sợi chạy với tốc độ 500 m/phút 
xuyên qua bộ cắt lọc. Nếu có điểm yếu với độ bền 
thấp trong sợi, lỗi sẽ được phát hiện trong vòng 
1 - 10 mét sau khi xảy ra lỗi. Lỗi sau đó sẽ được tự 
động loại bỏ bởi rô-bốt mà không cần sự can thiệp 
của người vận hành.

Các công cụ hữu ích
Cùng với những báo động lỗi do kỹ thuật cũng như 
thông báo về bảo trì và chất lượng, bộ cắt lọc cung 
cấp thông tin đáng giá thông qua biểu đồ ảnh phổ 
(Hình 3). Việc giải thích biểu đồ ảnh phổ của Q 10A 
giúp người vận hành quyết định xem liệu lỗi bị lập lại 
là do máy kéo sợi hay từ quy trình trước đó. Điều này 
hỗ trợ việc tối ưu hóa sản xuất và gia tăng hiệu suất 
của máy kéo sợi. 
  15-305 •

Vera Stepanska

Quản lý Sản phẩm Kéo sợi khí nén
vera.stepanska@rieter.com

Những đặc điểm Miền

Chi số sợi Ne 3 - 60

Tốc độ ra 40 - 600 m/phút

Nguyên liệu thô Bông, filament liên tục, hỗn hợp pha, bao gồm cả xơ 
đã nhuộm

Rãnh cắt lọc tiêu chuẩn S1-10 (N, S, L), T1-3 (T), SL, C, P, IPI, Hopt, CVopt

Rãnh cắt lọc đặc trưng Hệ số độ bền SF

Biểu đồ ảnh phổ 0.02 – 160 m

Phát hiện xơ ngoại lai Số

Sự tích hợp Vận hành sử dụng màn hình của máy

Dữ liệu ca làm việc 29 ca được lưu trữ

Tỉ lệ lấy mẫu 0.4 mm sợi (ở 500 m/phút)
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Bộ chải kỹ mới đạt sản lượng cao nhất trên toàn cầu. Ưu điểm công nghệ 
của bộ chải kỹ của Rieter được dựa trên sự tương tác tối ưu giữa máy và 
các bộ phận công nghệ.

Chải kỹ của Rieter – 
công nghệ nơi tiền tuyến

Sự xác định độ bền này, không chỉ trong phòng thí 
nghiệm mà đặc biệt là với điều kiện sản xuất thực 
sự có những loại bông khác nhau, là sự đảm bảo của 
Rieter cho sự thành công của khách hàng. Những lợi 
ích về kinh tế cũng như công nghệ được minh họa 
như sau.

Máy OMEGAlap E 36 – máy tạo cuộn cúi kinh tế 
nhất
Nhờ những sự cải tiến liên tục, thiết kế của OMEGAlap 
được cải thiện. Kết quả là năng suất tăng 20 % đến 
hơn 600 kg/h với tốc độ ổn định lên đến 230 m/phút.

Với tốc độ sản xuất này, OMEGAlap vượt trội hơn rất 
nhiều so với các máy thông thường. Ảnh hưởng của 
OMEGAlap lên hiệu năng kinh tế của một khu vực 
chải kỹ là rất lớn. Năng suất cao cho phép giảm số 
lượng máy chuẩn bị cho chải kỹ. Việc này giảm số lần 
thay đổi thùng cúi và nối cúi rất đáng kể. Nhu cầu 
nhân công ít hơn.

Lấy ví dụ, nhu cầu nhân công của một bộ chải kỹ 
cho dây chuyền kéo sợi nén gồm 76 000 cọc sợi 
được tính toán. So với các hãng sản xuất máy khác, 

Hình 1  Khu vực chải kỹ 
với quy trình chuẩn bị 
thông thường, không có 
tự động.

Hình 2  Khu vực chải 
kỹ với máy chải kỹ 
OMEGAlap E 36 và 
ROBOlap E 86 mới 
bao gồm hệ thống 
vận chuyển cuộn cúi 
SERVOlap E 26.

Đối thủ cạnh tranh

Rieter

Số lượng người đứng máy cho bộ chải kỹ

Số lượng người đứng máy cho bộ chải kỹ

76 000 cọc sợi, 1 400 kg/h năng suất chải kỹ

76 000 cọc sợi, 1 400 kg/h năng suất chải kỹ
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nhu cầu nhân công có thể được giảm bớt 3 người. 
Điều này được nhận thấy nhờ quá trình chuẩn bị 
cuộn cúi hiệu quả, hệ thống vận chuyển cuộn cúi 
hoàn toàn tự động SERVOlap và máy chải kỹ bao gồm 
hệ thống ROBOlap thay đổi cuộn cúi và nối cúi tự 
động (Hình 1 và 2). Tiết kiệm nguồn nhân lực cho 
máy chuẩn bị cuộn cúi có thể lên đến 20 %. Điều đó 
giảm bớt chi phí sản xuất xấp xỉ 190 000 USD mỗi 
năm (ở Thổ Nhĩ Kỳ).

Máy chải kỹ E 86 – để chải kỹ tốt hơn
Máy chải kỹ E 86 mới đặc trưng bởi tốc độ gia tăng 
10 % so với các mẫu máy trước đó. Với chiều dài xơ 
ngắn loại vừa và ngắn, chải kỹ có thể được thực hiện 
với 550 lần kẹp trong một phút, và hoàn toàn không 
ảnh hưởng đến chất lượng chải kỹ. Trong thực tế, một 
bộ chải kỹ của Rieter (1 + 6) cung cấp cho một xưởng 
kéo sợi nén có 25 000 cọc sợi.

Hình 3  Máy chải kỹ 
E 86 với mức độ làm 
sạch cao hơn: ít khuyết 
tật hơn mà không ảnh 
hưởng đến chiều dài xơ 
và độ bền sợi. 

Mức độ làm sạch cao hơn cho chất lượng tốt hơn
Ưu điểm của máy chải kỹ E 86 nằm ở mức độ làm 
sạch cũng như tính năng vận hành tuyệt hảo với tốc 
độ kẹp cao.

Máy E 86 tạo sợi ít khuyết tật hơn (điểm mỏng, điểm 
dày, điểm kết) với cùng lượng bông rơi được loại bỏ 
so với máy chải kỹ của các hãng khác. Độ làm sạch 
cao không gây ảnh hưởng đến chất lượng xơ. Điều đó 
có nghĩa là, chiều dài xơ vẫn không thay đổi và do vậy 
độ bền của sợi sẽ cao hơn (Hình 3).

Hơn nữa, máy E 86 được cải thiện khả năng loại 
bỏ bụi bẩn và tạp chất lên đến 20 %. Thành phần 
xơ ngắn, độ xù lông cũng như độ đều trong sợi vẫn 
không bị thay đổi (Hình 5). 

Đối thủ cạnh tranh Máy chải kỹ E 86
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Mức độ làm sạch cao với E 86
100 % bông, 1 5/32", Ne 40
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Điều đó nghĩa là, trong cả hai ví dụ, hiệu quả làm 
sạch cao hơn có thể đạt được nhờ cường độ chải kỹ 
mạnh hơn mà không ảnh hưởng chất lượng chải kỹ.

Một ví dụ khác diễn ra ở Đông Nam Á cho thấy chất 
lượng sợi tốt hơn khi dùng máy E 86 so với một nhà 
sản xuất khác. Với cùng hiệu năng sản xuất và lượng 
bông rơi, khuyết tật thấp hơn 40 % (Hình 6).

Nguyên liệu thô là một hệ số chi phí quan trọng trong 
xưởng kéo sợi. Với máy E 86 thì lượng bông rơi được 
giảm xuống đến 1 % vớ cùng chất lượng sợi tốt tương 
đương (Hình 7). Điều đó góp phần tiết kiệm chi phí 
lên đến 55 000 USD hằng năm (ví dụ Trung Á)

Hình 5  Máy E 86 với mức độ làm sạch cao hơn: ít các hạt tạp chất 
hơn mà không tổn thương xơ.

Đối thủ cạnh tranh Máy chải kỹ E 86
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Mức độ làm sạch cao với E 86
100 % bông, 1 5/32", Ne 40
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Yvan Schwartz

Trưởng phòng Quản lý Sản phẩm Chải kỹ
yvan.schwartz@rieter.com

Hình 6  E 86: tỉ lệ khuyết tật tốt hơn 40 %.

Hình 7  E 86 tiết kiệm lên đến 1 % bông rơi với cùng chất lượng sợi.

Hình 8  E 86: năng suất cao hơn 10 % với cùng chất lượng sợi tốt 
như nhau.

Hiệu năng sản xuất cũng ảnh hưởng tích cực đến chi 
phí của xưởng kéo sợi. Máy E 86 có tiềm lực để đạt 
được năng suất cao hơn 10 % khi so với đời máy 
trước đó, với cùng lượng bông rơi và chất lượng sợi 
(Hình 8). Điều đó tương ứng với việc tiết kiệm chi phí 
sản xuất khoảng 20 000 USD hằng năm và bộ chải kỹ 
(ở Thổ Nhĩ Kỳ).

Những công nghệ đúng đắn để bộ chải kỹ được 
hiệu quả
Máy chải kỹ E 86 với năng suất cao đồng thời chất 
lượng tốt mở ra lối đi cho chải kỹ. Từng yêu cầu chất 
lượng đều có thể được đáp ứng nhờ vào các chi tiết 
công nghệ giá trị cao. Máy đổi cuộn cúi và hệ thống 
nối ROBOlap hoàn toàn tự động là tiêu chuẩn của 
một bộ phận chải kỹ hiện đại. Cùng với máy tạo cuộn 
cúi OMEGAlap, đem đến năng suất cao nhất cho mỗi 
bộ trên thị trường.

IPI
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E 86 
63 kg/h, bông rơi 18.28 %

E 80 
500 nips/phút

E 86 
550 nips/phút

Đối thủ cạnh tranh 
63 kg/h, bông rơi 18.14 %

IPIs tốt hơn 40 %

Năng suất cao hơn 10 %

Chất lượng so với đối thủ cạnh tranh
100 % bông, 1 5/32", Ne 30

Mức độ tận dụng nguyên liệu thô so với đói thủ cạnh tranh
100 % bông, 1 3/16", Ne 32

Sản lượng so với mẫu máy trước
100 % bông, 1 3/16", Ne 40

Điểm mỏng -50 % Điểm dày +50 % Điểm kết +200 %

E 86 
67 kg/h 

bông rơi 16.72 %

Đối thủ cạnh tranh 
60 kg/h 

bông rơi 16.97 % 
 

E 86 
68 kg/h 

bông rơi 15.86 %

Bông rơi ít hơn 1 %



18 LINK 69 /2016

GUEST ARTICLE

Dante Bertoni Srl là nhà cung cấp các thùng chứa cho các xưởng kéo sợi. 
Công ty thu lợi từ hơn 90 năm kinh nghiệm và liên tục đầu tư vào nghiên 
cứu và phát triển. Nhiều bằng sáng chế và sản phẩm đặc biệt khác 
nhau, chẳng hạn như pully dẫn hướng EverClean và lò xo tự định tâm, 
là những cơ sở vững chắc cho các thùng chứa chất lượng cao. Những chỉ 
dẫn sau đây giải thích những tiêu chuẩn chất lượng tiên quyết.

Thùng kéo sợi –  
Chất lượng quyết định

Nếu bạn hỏi một nhân viên quản lý kéo sợi mức độ 
quan trọng của các thùng chứa đối với một xưởng, 
anh ta sẽ trả lời chắc chắn rằng thiết bị này có ảnh 
hưởng rất lớn đến việc sản xuất cúi chất lượng cao. 
Tuy vậy, đề tài về “các thùng chứa” ít khi được tìm 
thấy trong các tài liệu kỹ thuật. Để giúp những người 
ra quyết định có thể đánh giá chất lượng thùng chứa, 
năm tiêu chuẩn quan trọng nhất được tóm tắt trong 
ấn phẩm này. 

Một thùng chứa trong kéo sợi bao gồm phần chứa 
hình trụ được trang bị các bánh xe. Dĩa cúi để đỡ cúi 
được nâng bằng lò xo sao cho có thể được trải gần 
với khu ra cúi. Thùng chứa có thể được trang bị thêm 
các phụ kiện tùy chọn để vận hành dễ hơn hoặc chất 
lượng cúi tốt hơn.

Mặc dù tất cả các nhà sản xuất đều theo đuổi cùng 
một thiết kế đã được trình bày trước đây, nhưng một 
thùng chứa chất lượng sẽ khác biệt so với các loại 
thùng chứa khác ở một vài tính chất quan trọng, 
thường không được nhìn thấy cũng như không được 
hiểu rõ ngay lập tức.

Thân thùng chứa – vững chãi và chống trầy
Thân của thùng chứa cần phải vững chãi, nhưng 
không được nặng nề. Trước khi vật liệu dẻo được sử 
dụng, thân thùng chứa chủ yếu là xơ đã qua lưu hóa, 
chủ yếu có nguồn gốc từ bông được xử lý với kẽm 
clorua (quá trình lưu hóa). Việc này tạo cho thân 
thùng chứa độ cứng. Tuy vậy, ở đây tính kinh tế đã 
khiến cho việc sử dụng xơ “giả” có chất lượng thấp 
hơn rất nhiều, chủ yếu là cellulose từ gỗ thay vì từ cây 
bông. Thông thường  những xơ “giả” này không thể 
thực hiện việc lưu hóa tạo nên thân thùng chứa như 
giấy bồi, mặc dù vẻ bề ngoài thì tương tự như những 
thùng chứa thực sự làm từ xơ đã qua lưu hóa.

Với việc vật liệu dẻo được áp dụng những năm 80, 
cụ thể là polyethylene, việc sử dụng xơ qua lưu hóa 
hoàn toàn chấm dứt. Tuy nhiên, với các sản phẩm từ  
nhựa dẻo thì chất lượng cũng rất đa dạng – về mật 
độ và khả năng chống trầy của bề mặt thùng – dẫn 
đến giá cả cũng có nhiều khác biệt. Vật liệu dẻo có 
độ dày cao hơn không có nghĩa là chất lượng sản 
phẩm sẽ tốt hơn. Đó thường là cách để giấu polymer 
chất lượng thấp, đặc biệt là khi khả năng chống trầy 
được quan tâm dù đó là một tính chất quan trọng 
của thùng chứa.

Thành phần kim loại – chính xác và không rỉ sét
Để cho một thùng chứa đủ vững chãi, các chi tiết 
kim loại – mâm cúi và vành – phải được chế tạo với 
kích thước chính xác cũng như có độ dày chuẩn. Kim 
loại phải được xử lý chống rỉ sét. Hiển nhiên việc 
sử dụng thép không rỉ sẽ là giải pháp tối ưu nhất, 
nhưng giá tiền sẽ cao. Giải pháp cân đối đó là dùng 
thép mạ kẽm.

Con lăn – không dính để dễ dàng dẫn hướng
Các bánh xe đặc biệt quan trọng (Hình 1). Làm sạch 
thường xuyên các con lăn là một trong những vấn đề 
kỹ thuật chính trong việc bảo trì xưởng kéo sợi. Các 
bánh xe dạng kẹp hai bên sẽ quấn xơ từ sàn nhà làm 
cho bánh xe bị kẹt khiến cho thùng chứa bị chênh. 

Hình 1  Các thùng 
chứa vững chắc với 
các suốt không dính xơ 
“EverClean” khiến cho 
công việc của người nhân 
công được dễ dàng hơn.



 19LINK 69 /2016

GUEST ARTICLE

Valentino Orrigoni

Dante Bertoni SRL, Giám đốc 
Điều hành

Hậu quả có thể xảy ra là vòng trên bị hỏng và do đó 
phải gia công lại cúi chải. Những bánh xe đặc biệt vì 
vậy cần được sử dụng, chẳng hạn loại “EverClean” 
không cuốn bất kỳ xơ nào. Đó là đặc tính chất lượng 
tiên quyết.

Lò xo – tự làm sạch để trải cúi hoàn hảo.
Chỉ một thay đổi về độ kéo giãn sẽ thay đổi độ mảnh 
cúi. Vì lý do này, một điều hết sức quan trọng là lựa 
chọn một lò xo sao cho độ giãn của lò xo phù hợp với 
khối lượng xơ và đặc biệt là độ đàn hồi tuyến tính khi 
nén và buông lò xo. Hơn nữa, một điểm cần thiết khác 
cho lò xo là phải luôn được định tâm trong thùng 
chưa để tránh sự chênh nghiêng của mâm cúi sẽ 
khiến cúi bị tổn thương. Các lò xo của Dante Bertoni 
có kiểu dáng đặc biệt. Lò xo do vậy luôn luôn được 
định tâm đúng vị trí mà không cần sự can thiệp từ 
bên ngoài. Sự chênh nghiêng của dĩa cúi do đó được 
loại bỏ (Hình 2).

Mâm cúi – bề mặt tối ưu
Khi trải cúi vào thùng chứa, lớp hoàn tất bề mặt mâm 
cũi đóng vai trò quan trọng. Độ gồ ghề không quan trọng 
đối với thùng cúi chải thô vì ở đây mâm cúi cần phải có 
một bề mặt thật phẳng. Điều này sẽ trở nên khác biệt 
trong những quy trình tiếp theo. Với các mâm cúi có bề 
mặt phẳng, các đoạn cúi đầu sẽ trượt khi trải cúi diễn 
ra. Bề mặt nhám quá mức có thể làm tổn thương xơ, đặc 
biệt là với cúi có chi số mảnh. Theo kinh nghiệm nhiều 
năm của Dante Bertoni, bề mặt mâm cúi sẽ được sản 
xuất với các điểm gồ ghề được bo tròn – một sự cân đối 

hoàn hảo. Theo cách này, cúi sẽ được ổn định trên dĩa 
cúi – đặc biệt quan trọng với các loại cúi mản hoặc tốc 
độ ra cúi cao.

Phụ kiện – ảnh hưởng đến hỗ trợ thao tác và chất 
lượng
Phụ kiện cải thiện việc vận chuyển các thùng chứa, 
cả về hỗ trợ thao tác và chất lượng của sợi.

Nếu các thùng chứa có tay cầm (Hình 3), người vận 
hành không cần phải tựa vào vành của thùng. Cúi 
vì vậy không bị chạm vào bởi ngón tay của người 
vận hành và do đó không bị tổn thương. Hơn nữa, 
nên trang bị thêm bộ chống va đập. Đó là một vòng 
nhựa đặc biệt có biên dạng thích hợp và nhiều màu 
khác nhau, và đóng vai trò bảo vệ thùng chứa cũng 
như giúp phân biệt sản phẩm chứa bên trong thùng.

Hình 2  Bất kể chứa thứ 
gì trong thùng, mâm cúi 
với nguyên liệu thô phải 
luôn phẳng và tốt nhất 
là phải có cùng chiều 
cao, để đảm bảo chất 
lượng cúi.

Hình 3  Tay cầm trên thùng chứa đảm bảo chất lượng cúi tốt –  
cúi trong thùng không bị chạm vào.
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Compagnie Mauricienne de Textile Ltée (CMT) không chỉ là công ty dệt 
may thành công nhất ở Mauritius, mà còn là nhà tuyển dụng lớn nhất. 
Một cuộc phỏng vấn với những thông tin thú vị.

CMT: Sự thành thật là trên hết

Compagnie Mauricienne de Textile Ltée (CMT) thành 
lập vào năm 1986 bởi Louis Lai Fat Fur và François 
Woo Shing Hai. Ngày nay CMT là nhà sản xuất hàng dệt 
kim tổ chức đồng bộ với 25 000 nhân viên, nhà tuyển 
dụng lớn nhất của đảo. Trong suốt chuyến viêng thăm 
gần đây đến Mauritius, François Woo và Giám đốc 
Quản lý Anubhava K. Katiyar đã giải thích với Rieter 
mọi thứ bắt đầu thế nào, nói về giai đoạn khoảng hai 
thập kỷ đầu và họ nhìn thấy tương lai thế nào.

30 máy chải thô 
C 51 đang vận hành 
từ 2004 với sự hài 
lòng của CMT.

Rieter (R): Mr. Woo, hãy cho chúng tôi biết về sự khởi đầu. 

François Woo (Woo): À, tôi phải nói rằng khi khởi 
đầu kế hoạch đầy tham vọng của mình, chúng tôi – có 
thể nói rằng – hoàn toàn mù mờ. Chúng tôi không hề 
có kế hoạch kinh doanh, không có cả thứ gọi là khái 
niệm, v.v... Điều duy nhất chúng tôi biết đó là việc đạt 
được mục tiêu của chúng tôi có dính dáng đến một 
thử thách lớn lao. Ngay cả giờ đây, đôi khi tôi không 
thể tin là chúng tôi đã đi xa đến thế và vị trí hiện tại 
của chúng tôi.

R: Vậy là giấc mơ đã thành sự thật?

Woo: Ngày nay CMT tuyển dụng khoảng 13 000 
nhân viên ở Mauritius. Tại thời điểm này chúng tôi 
đang xây dựng một nhà máy mới ở Bangladesh bởi 
vì cơ sở trên đảo đã bị quá tải. Khi mà công trình 
mới này, rộng 50 000 mét vuông, gồm 7 tầng được 
hoàn thành, và chắc là sẽ vào cuối năm 2015, CMT sẽ 
tuyển dụng khoảng 20 000 đến 25 000 nhân công.
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R: Tiêu chí của công ty ông là gì?

Woo: Dĩ nhiên mục tiêu chính của mọi doanh nghiệm 
là thu lãi. Về mặt tài chính chúng tôi có cơ sở rất 
vững chắc. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của chúng tôi 
tiền không phải là tất cả. Tôi tin rằng vấn đề quan 
trọng nhất trong cuộc đời là làm mọi thứ thật tốt và 
đúng ngay lần đầu tiên. Phải luôn có niềm đam mê 
công việc và niềm đam mê này là điều cần thiết để 
thành công. Nếu bạn làm việc thật chăm chỉ với sự 
kiên nhẫn, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ đạt được gần 
như mọi thứ.

R: Với một công ty tích hợp xuyên suốt, tính sáng tạo 
là một trong những yếu tố dẫn đến thành công. Ông có 
đồng ý với nhận định đó?

Woo: Hoàn toàn chính xác. Sự thành công của chúng 
tôi dựa trên khả năng sáng tạo của chúng tôi. Là một 
nhà sản xuất từ sợi cho đến vải hoàn tất, chúng tôi 
phải dựa rất nhiều vào xu hướng, màu sắc, sợi và vải 
mới. Đó là lý do vì sao chúng tôi có bộ phận nghiên 
cứu riêng ngay tại đây trên đảo, nhưng còn ở Luân 
Đôn với khoảng mười người và ở Paris thì có khoảng 
năm đến sáu người. Ngày nay, khách hàng của chúng 
tôi muốn thầy sản phẩm mới liên tục. Vì vậy, chúng 
tôi dựa vào thiết bị rất nhiều để tạo ra những sản 
phẩm thời trang mới như vậy. Chúng tôi đầu tư rất 
nhiều tiền vào công nghệ và thời trang, đó chính là 
sự sáng tạo. Ngày nay chúng tôi có thể biến ý tưởng 
thành sản phẩm chỉ trong vòng 24 tiếng. 

R: Tình hình thị trường hiện nay khá khó khăn ở khắp nơi 
trên thế giới. Ông Woo, ông đánh giá tình hình thị trường 
hiện nay thế nào?

Woo: Giá cả đã giảm xuống liên tiếp trong 30 năm 
qua. Càng ngày mọi thứ càng khó khăn hơn. Mặt khác, 
chúng tôi vừa đầu tư rất nhiều tiền và sự linh hoạt. 
Chúng tôi không có kho chứa, nhưng chúng tôi phải 
có khả năng sản xuất hầu như bất kỳ số lượng nào 
trong thời gian ngắn nhất có thể.

R: Bởi vì không một khác hàng nào muốn mạo hiểm với 
việc tồn kho và CMT phải đóng vai trò của một nhà băng?

Woo: Đây chính là vấn đề. 10 đến 15 năm trước 
khách hàng của chúng tôi đã đặt hàng một số lượng 
lớn với thời gian giao hàng theo kiểu “thông thường”. 
Ngày nay, chúng ta đang ở trong môi trường theo kiểu 
kinh doanh ảo với các lô hàng nhỏ và thời gian giao 
hàng là cực kỳ ngắn. Để chuẩn bị điều này quý vị cũng 
cần phải có hiệu suất cao, tôi có thể tự hào nói rằng, 
nhờ vào Ông Katiyar và nhân viên, chúng tôi có năng 
suất với hệ số hiệu suất hơn 97 %.

R: Các đối thủ cạnh tranh của ông được đặt ở đâu?

Woo: Trước hết là có Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một đất nước 
có truyền thống dệt lâu đời để bạn có thể tìm được 
các chuyên gia về mọi thứ. Ở đất nước chúng tôi, 
chúng tôi bắt đầu từ con số không. Làm sao ông có 
thể cạnh tranh với tình hình như vậy? Điều đó có vẻ 
bất khả thi. Tôi khá chắc chắn rằng tình trạng này sẽ 
còn diễn ra thêm nhiều năm nữa.

R: Ông có gặp vấn đề với tình hình thì trường?

Woo: Cũng như mọi người khác thôi. Cũng như đối 
với các lĩnh vực công nghiệp khác, chúng tôi có rất 
nhiều nguồn cung cấp. Tuy nhiên, nguồn cung không 
phải là vấn đề, mà là nhu cầu.

R: CMT muốn sự kiểm soát toàn bộ các sản phẩm của 
mình. Đây có phải là lý do công ty ông tích hợp 100 % 
xuyên suốt từ nguyên liệu đến thành phẩm?

Woo: Chắn chắn rồi. Chúng tôi sản xuất và bán quần 
áo, nên chúng tôi cần và muốn có sự kiểm soát toàn 
bộ về chất lượng cùng với dây chuyền sản xuất. 

François Woo Shing 
Hai, một trong những 
nhà sáng lập ra The 
Compagnie Mauricienne 
de Textile Ltée. (CMT)
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R: Mối quan hệ với Rieter Ltd. ở Winterthur bắt đầu vào 
năm 2003, khi mà CMT đặt hàng thiết bị cho xưởng kéo 
sợi đầu tiên. Đến giờ Ông có cảm thấy vừa ý với các máy 
móc?

Anubhava K. Katiyar (AKK): Hết sức hài lòng. Chúng 
tôi hết sức hài lòng kể từ khi máy vận hành vào năm 
2004. Khi chúng tôi mua máy, Rieter đã được biết 
đến với công nghệ, sự linh hoạt và dịch vụ hàng đầu. 
Và chúng tôi vẫn còn rất vừa ý với các máy.

Mọi mong muốn của chúng tôi đều được đáp ứng. Lý 
do chính khiến chúng tôi hài lòng là Rieter có một 
dịch vụ hậu mãi cực kỳ tốt. Một điểm quan trọng là 
chúng tôi không chống đối lẫn nhau mà là làm việc 
cùng với nhau. Ngày nay, sự hợp tác của chúng tôi đã 
phát triển rất vững mạnh. Chúng tôi còn đồng ý chạy 
thử nghiệm cho Rieter khi có yêu cầu.

R: Đâu là điều cần thiết để luôn có thể duy trì hiệu suất 
cao cho xưởng kéo sợi?

AKK: Trước tiên, chúng tôi luôn sử dụng những phát 
triển công nghệ tân tiến nhất là điều góp phần quan 
trọng cho việc duy trì hiệu suất luôn cao như vậy. 
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang cố gắng hoàn thiện 
hơn nữa.

R: Sẽ có sự đầu tư nào thêm cho thiết bị của Rieter trong 
tương lai?

Woo: Chúng tôi có một kế hoạch đầu tư đã tính đến 
vấn đề này rồi. Và câu trả lời cho câu hỏi chưa đặt 
của quý vị, “Liệu quý vị có mua máy của Rieter nữa 
không?” là có.

R: Làm sao CMT dự đoán được thị trường trong những 
năm tới?

Woo: Rất khó. Khó hơn bao giờ hết. Tôi gọi đó là “sự 
tồn tại của cá thể thích nghi tốt nhất.” Tuy vậy, tôi có 
một đội ngũ rất tốt với Ông Katiyar làm người lãnh 
đạo mà tôi tin chắc rằng họ sẽ làm được.

R: Môi trường kinh thế có thay đổi gì trong sáu năm 
quan không?

Woo: Có chứ, nhiều nữa là đằng khác. Mọi thứ thay 
đổi nhiều lắm. Chúng tôi cũng phải thích nghi với môi 
trường kinh tế luôn chuyển động. Đó là cơ sở cho ý 
tưởng xây dựng nhà xưởng ở Bangladesh để có những 
sản phẩm cơ bản nhiều hơn.

R: Quý vị đang xây dựng một nhà máy ở Bangladesh dù 
các vấn đề xã hội vẫn tiếp tục đang diễn ra?

Woo: Quý vị biết đấy, có nhiều cách để tiếp cận một 
dự án. Nhiều người đã thất bại và nhiều dự án đáng 
tiếc đã không được chuẩn bị chu đáo. Chúng tôi làm 
việc theo cách khác. Con trai tôi đang quản lý mọi 
hoạt động ở Bangladesh và báo cáo mọi thứ cho tôi. 
Tiền không phải là vấn đề duy nhất, trên hết đó là vấn 
đề con người.

R: Ông làm gì để duy trì vị trí của mình trên thị trường?

Woo: Tôi không thể trả lời cho câu hỏi đó. Chúng tôi 
phải chiến đấu mỗi ngày để giữ vị trí này. Chúng tôi 
phải thành thật với mọi người. Với nhân viên, nhà 
cung cấp, khách hàng của chúng tôi, với tất cả mọi 
người. Điều này là cực kỳ quan trọng. Bạn trước tiên 
phải luôn luôn đạt được những gì bạn muốn.

Anubhava K. Katiyar, 
Giám đốc Quản lý của 
CMT.

Máy kéo sợi nén K 45 
đáp ứng được yêu cầu 
về sự linh hoạt của CMT.
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Edda Walraf

Trưởng phòng Tiếp thị  
Máy và hệ thống 
edda.walraf@rieter.com

Lịch sử công ty của CMT 
bắt đầu với những từ 
sau: “Mọi thứ bắt đầu 
với ý tưởng hết sức đơn 
giản và khiêm tốn vào 
năm 1986 nhưng đã tồn 
tại với tầm nhìn là sẽ 
trở thành người đi đầu 
trong nền công nghiệp 
sản xuất hàng dệt kim.”

Năng suất
Doanh thu hiện nay của CMT là 275 triệu USD. Khoảng 
20 000 nhân viên đang tham gia sản xuất tại các nhà 
máy và các dịch vụ hậu mãi ở 18 cơ sở tại sáu quốc gia 
và xuất khẩu khoảng 75 triệu sản phẩm may mặc mỗi 
năm. 60 % xuất khẩu sang Liên hiệp Anh, 30 % sang 
Pháp, và phần còn lại 10 % sẽ sang Mỹ, Đức, Hà Lan 
và Nam Phi.

Xưởng kéo sợi vận hành với 32 400 cọc sợi nồi cọc 
và 36 000 cọc sợi nén, cũng như vài cọc khí nén, tất 
cả đều từ nhà sản xuất Thụy Sỹ là Rieter. Để linh hoạt 
hơn nữa nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, CMT 
gần đây đã lắp đặt một máy kéo sợi rotor R 60 với 
500 cọc sợi.

Bình quân năng suất mỗi ngày là 50 tấn sợi với chi 
số khác nhau. Sợi xơ ngắn từ hầu hết các loại nguyên 
liệu thô, chẳng hạn xơ bông, len, Modal, viscose, 
polyester, polyamide, acrylics, lanh và tất cả các hỗn 
hợp pha, ngay cả xơ kim loại, đều được gia công. Dải 
chi số sợi từ Ne 1/1 lên đến Ne 100/1.

Sản lượng toàn bộ được dùng để cho chính công ty 
sản xuất các sản phẩm dệt kim. Năng suất dệt kim 
và nhuộm chiếm khoảng 80 tấn mỗi ngày. Khoảng 
250 000 sản phẩm may mặc được cắt may mỗi ngày, 
40 000 sản phẩm thêu và 50 000 sản phẩm in. 
75 triệu sản phẩm may mặc được xuất khẩu mỗi năm.
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Hôm nay để kéo ra sợi cho dệt thoi làm áo sơ mi, ngày mai sợi dệt kim 
dùng cho áo thun. Không vấn đề gì. Sổ tay Hướng dẫn Kéo sợi của Rieter 
nhanh chóng hỗ trợ tìm kiếm hệ thống phù hợp cho quy trình kéo sợi và 
những đề xuất thông số cài đặt cho máy kéo sợi con Sổ tay cũng cung 
cấp những bước hỗ trợ để tối ưu hóa các chi tiết công nghệ.

Dễ dàng và Nhanh  
chóng cho Sợi mới

Sổ tay Hướng dẫn Kéo sợi dựa trên những bí quyết 
công nghệ bao quát. Dựa trên ứng dụng sau cùng, nhà 
kéo sợi có thể tìm thấy những thông tin công nghệ 
về dây chuyền kéo sợi cho các chi số sợi và xơ khác 
nhau, và những cài đặt cơ bản cho quy trình kéo sợi 
nồi cọc, nén, rotor và khí nén.

Sổ tay Hướng dẫn có thể làm được gì?
Hướng dẫn rất dễ hiểu và dễ dàng tham khảo và cung 
cấp những chức năng sau:
• đề xuất thông số bao quát và các chi tiết công 

nghệ cho mỗi quy trình kéo sợi và ứng dụng 
(Số liệu được cung cấp, Hình 1)

• đề xuất quy trình trải dài từ chuẩn bị xơ cho đến 
máy kéo sợi con

• tổng quan các chi tiết công nghệ 
có sẵn cho máy kéo sợi con

• tạo ra những danh mục ưa chuộng*
• tiết kiệm ghi chú của chính quý vị*
• những định nghĩa và chuyển đổi đơn vị hữu dụng.
  *chỉ có trong phiên bản điện tử

Viễn cảnh có thật cho xưởng kéo sợi
Khách hàng về kéo sợi từ 100 % bông trên máy kéo sợi 
nồi cọc. Khi mà nhu cầu thị trường ngày càng tăng đối 
với hỗn hợp bông-polyester, khách hàng mong muốn tái 
tổ chức quy trình sản xuất của họ. Trong Sổ tay Hướng 
dẫn, họ có thể tìm thấy các số liệu chi tiết dưới các 
mục “Kéo sợi nồi cọc” và “Hỗn hợp pha Polyester” mà 
thông qua đó họ có thể chọn lựa loại sợi phù hợp. Các 
thông số cho họ thấy những giá trị cài đặt và các chi tiết 
công nghệ cần thiết để đạt được ứng dụng mong muốn. 
Khách hàng có thể truy cập các giá trị cài đặt máy được 
đề xuất từ khu cung bông cho đến máy sợi con. Hình 1  Trong Sổ tay Hướng dẫn của Rieter, khách hàng sẽ tìm thấy 

rất nhiều đề xuất cài đặt để sản xuất ra sợi chất lượng.

Sổ tay Hướng dẫn trông như thế nào?
Sổ tay Hướng dẫn có dạng ấn phẩm in. 
Phiên bản điện tử chỉ có đối khách hàng của SPIDERweb 
và những doanh nghiệp được cấp chứng nhận Com4®.

Trong ấn phẩm in, Sổ tay có các thông tin:
• máy kéo sợi nồi cọc
• máy kéo sợi nén
• máy kéo sợi rotor tự động
• máy kéo sợi rotor bán tự động
• máy kéo sợi khí nén.

Sổ tay rất dễ hiểu và sử dụng rất đơn giản, vì sổ tay 
có rất nhiều hình ảnh và ít câu chữ. Sổ tay dùng ngôn 
ngữ tiếng Anh. Những đề xuất đều áp dụng cho các 
mẫu máy hiện nay của Rieter.
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Hình 2  Sổ tay phiên bản 
điện tử sẽ tiện lợi hơn 
so với phiên bản giấy. 
Độc quyền cung cấp cho 
khách hàng SPIDERweb 
và doanh nghiệp được 
chứng nhận Com4®.

Những ưu điểm là gì?
Khách hàng tìm thấy những cài đặt và chi tiết công 
nghệ mặc định để ra loại sợi mong muốn. Việc đó tiết 
kiệm rất nhiều thời gian. Ngoài ra, khách hàng còn 
thu lợi từ những đề xuất quy trình từ khâu kiện xơ cho 
đến sợi thành phẩm, dựa trên những bí quyết của nhà 
cung cấp Rieter.

Sổ tay bản điện tử còn có nhiều thông tin hơn. Số liệu 
tương ứng có thể được gởi ở dạng văn bản điện tử. 
Hơn nữa, việc nhấp chuột vào chi tiết công nghệ sẽ 
dẫn đến những bộ phận mà chi tiết đó cũng được sử 
dụng. Việc lưu trữ các chi tiết nhờ đó được tối ưu. Các 
số liệu có thể được đánh dấu ưa thích và lưu trữ theo 
dạng ghi chú cá nhân.

Ai có thể đặt Sổ tay và như thế nào?
Sổ tay Hướng dẫn hoàn toàn miễn phí cho khách 
hàng của Rieter khi mua các máy sợi con hiện tại của 
hãng. Sổ tay dạng sách có thể được đặt qua người đại 
diện của Rieter.

Độc quyền cho khách hàng của SPIDERweb và doanh 
nghiệp được cấp chứng nhận Com4®, Sổ tay cũng có 
dạng phiên bản điện tử. Đây là ứng dụng, vận hành 
trên máy tính bảng, IPad hoặc máy vi tính (Hình 2). 
Ứng dụng được cá nhân hóa và có thể được yêu cầu từ 
địa chỉ thư điện tử sau đây: digvijay.sable@rieter.com. 

Những thông tin sau đây cần phải cung cấp:
• Tên
• Họ
• Tên công ty
• Địa chỉ thư cá nhân

Sổ tay Hướng dẫn của Rieter – tài liệu tham khảo cho 
các nhà kéo sợi thành công. 15-311 •

Anja Knick

Trưởng phòng Tiếp thị Cao cấp
anja.knick@rieter.com
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Trong những năm gần đây, nền công nghiệp dệt đã chứng kiến sự gia 
tăng liên tục trong việc sử dụng xơ nhân tạo. Các doanh nghiệp về quần 
áo đánh giá cao xơ nhân tạo và các nhà sản xuất sợi đang xem xét 
chuyển đổi trang thiết bị để theo đuổi cuộc chơi. Hậu mãi của Rieter 
cung cấp những gói hàng đặc biệt để lắp đặt thêm vào các thiết bị đang 
sử dụng để đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Các gói Lắp đặt thêm cho 
Xơ nhân tạo

Dự trên mức độ tăng trưởng thu nhập trên toàn cầu 
mỗi năm và sản lượng bông không đổi, việc sản xuất 
xơ nhân tạo và hỗn hợp pha sẽ tiếp tục phát triển 
để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Các nước châu 
Á như Trung Quốc và Ấn Độ sẽ đặc biệt thúc đẩy sự 
thay đổi này do mức độ gia tăng thu nhập của mình.  

Urs Tschanz

Trưởng phòng Hỗ trợ Bán hàng Linh kiện
urs.tschanz@rieter.com

Vì những lý do này, khách hàng cần phải điều chỉnh 
toàn bộ quy trình xưởng kéo sợi của họ để sản xuất ra 
sợi tổng hợp chất lượng cao.

Đội ngũ chuyên gia
Vì vậy điều quan trọng là phải luôn luôn có sẵn nhân 
viên quản lý được đào tạo đầy đủ với các kiến thức 
kỹ thuật và công nghệ cần thiết. Trong khi những 
kiến thức kỹ thuật liên quan chủ yếu đến máy, khái 
niệm công nghệ liên quan đến việc gia công xử lý. 
Đội ngũ hậu mãi đầy năng lực sẽ đáp ứng mọi vấn 
đề quan trọng và giúp khách hàng tìm ra giải pháp 
tốt nhất.

Một giải pháp tích hợp
Hậu mãi của Rieter cung cấp rất nhiều gói chuyển 
đổi khác nhau để nâng cấp nhà xưởng hiện tại cho 
mọi công đoạn sản xuất, từ xơ đến sợi, từ cung bông 
đến máy sợi con.

Khả năng hiểu rõ việc cài đặt máy và quy trình bảo trì 
là điều tối quan trọng để sản xuất sợi có hiệu quả cao 
một cách bền vững. Các chuyên gia của Rieter biết 
máy của họ rõ như lòng bàn tay và có thể tiếp cận và 
tối ưu xưởng kéo sợi để giúp khách hàng cạnh tranh 
một cách hiệu quả trong môi trường đầy thử thách.

Tiện nghi là: Một mối quan hệ đối tác xứng tầm
Rieter là nhà cung cấp duy nhất những hệ thống hoàn 
chỉnh tuyệt hảo cho cả bốn quy trình kéo sợi trên thế 
giới. Thành công của bạn tác động đến chúng tôi. Sự 
thành công dựa trên niềm tin. Niềm tin là bí quyết. 
Chúng tôi hỗ trợ quý vị với việc hiện đại hóa liên tục 
các thiết bị kéo sợi và dịch vụ trọn gói.
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Khách hàng tin tưởng vào hệ thống hoàn chỉnh từ Rieter khi tiến hành 
đầu tư. Trải nghiệm những gì Rieter hiểu được qua câu nói “Năng lực 
Dồi dào” qua ví dụ của Gildan, một khách hàng từ Mỹ.

Đó chính là  
“Năng lực Dồi dào”

Góc nhìn từ phía
khách hàng của chúng tôi

Từ bước dự thảo vốn đến thu hồi lãi từ việc đầu tư, Rieter sẽ hỗ trợ 
khách hàng của mình trong việc đạt được mục tiêu đề ra.

Gildan đã xây dựng một nhà máy kéo sợi rotor tự 
động cao với 27 000 hộp motor ở Salisbury (Mỹ), 
do Rieter là nhà cung cấp. Glidan đã quyết định lựa 
chọn Rieter bởi vì Rieter cung cấp tất cả mọi thứ cùng 
một nguồn gốc. Chúng tôi đã đề cập vấn đề này trong 
phiên bản Link trước và đã tạo nhiều sự chú ý trong 
phiếu quảng cáo.

Một cái nhìn tường tận vào thế giới của Gildan được 
trình bày trong đoạn phim. Với khẩu hiệu “Năng lực 
Dồi dào”, có thể thấy rõ được những gì khách hàng 
cần đều có thể được tìm thấy ở Rieter. 

Gildan là nhà cung cấp quần áo có thương hiệu đạt 
chất lượng cao hàng đầu, ví dụ như áo thun, áo khoác 
len, sơ mi thể thao, đồ lót, vớ, đồ thun và đồ ôm sát 
người. Công ty bán sản phẩm theo các tên thương mại 
của chính hãng nhưng cũng cấp bản quyền cho các 
thương hiệu khác như Under Armour®, Mossy Oak®, 
và New Balance®. Các sản phẩm chủ yếu được tiếp 
thị ở Mỹ, Canada, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương 
và Châu Mỹ Latinh. Công ty thuê hơn 43 000 nhân 
viên trên toàn cầu. Gildan có một khả năng sản xuất 
hết sức linh hoạt và có thể đảm bảo những tiêu chuẩn 
chất lượng cao nhất từ xơ đến thành phẩm.

“Quan hệ hợp tác với Rieter về xưởng kéo sợi và các 
dịch vụ góp phần nâng tầm dải sản phẩm của chúng tôi 
lên một tầm chất lượng cao hơn.”

CHUCK WARD
Giám đốc, Sợi Gildan, LLC

Joachim Maier

Trưởng phòng Tiếp thị Cao cấp
joachim.maier@rieter.com
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CMT, một công ty ở đảo Mauritius, kéo sợi khoảng 50 tấn mỗi ngày từ các loại xơ ngắn khác nhau. 

Rieter (China)
Textile Instruments Co., Ltd.
Shanghai Branch
Unit B-1, 6F, Building A,
Synnex International Park
1068 West Tianshan Road
CN-Shanghai 200335
T +86 21 6037 3333
F +86 21 6037 3399

Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 7171
F +41 52 208 8320
sales.sys@rieter.com
parts.sys@rieter.com

Rieter India Private Ltd.
Gat No 134/1, Vadhu Road
Off Pune-Nagar Road, Koregaon Bhima
Taluka Shirur, District Pune
IN-Maharashtra 412216
T +91 2137 308 500
F +91 2137 308 426

Bentex Trading Co.,Ltd.
(Đại lý Rieter tại Việt Nam)
181 Chấn Hưng, P.6, Q.Tân Bình,
TP.Hồ Chí Minh.
E21, Đại Kim, Định Công,
Q.Hoàng Mai, Hà Nội.
T +84.8.62642199 / 4.36410100
F +84.8.62642202 / 4.36410098
Bentex.canada@yahoo.ca


