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EDITORIAL

Para Pembaca Yang Terhormat

Seperti yang mungkin telah Anda ketahui, pada tanggal 
1 April 2016 saya mengambil alih manajemen dari Bisnis 
Group Machines and System pada Rieter. 

Dalam beberapa minggu terakhir, saya telah, dalam banyak 
diskusi dengan para pelanggan kami, mampu membentuk 
kesan pertama dari tantangan-tantangan yang ditemui di 
dalam industri tekstil.

Sejalan dengan tingginya tingkat intensitas persaingan, ke-
tika dibandingkan dengan industri lainnya, industri tekstil 
ditandai oleh perubahan yang sangat cepat pada kondisi pa-
sar seperti ketersediaan bahan baku, program investasi atau 
tren fashion, dan hasil pergerakan pasar. Saya secara priba-
di merasakan kehormatan yang besar bagi perusahaan-per-
usahaan yang setiap harinya menghadapi lingkungan pasar 
yang menuntut ini.

Untuk menempatkan para pelanggan kami pada posisi yang 
secara sukses memenuhi tantangan-tantangan ini, Rieter 
telah membuktikan dirinya sekali lagi setiap hari. Perta-
nyaan-pertanyaan mengenai efisiensi energi atau tingkat 
pemanfaatan bahan baku sangat mempengaruhi kesuksesan 
pelanggan kami dalam pasar yang sangat kompetitif. Bersa-
ma dengan pelanggannya, Rieter mengembangkan solusi-
-solusi dan menerjemahkan mereka ke dalam mesin-mesin 
dan instalasi yang memenuhi persyaratan-persayaratan ini. 
Rieter hanya dapat sukses ketika para pelanggan kami me-
raih sukses.

Kedekatan pelanggan merupakan kriteria selanjutnya yang 
esensial, memungkinkan kami untuk memberikan para pe-
langgan kepastian untuk mampu menghadapi dengan cepat 
perubahan kondisi-kondisi marjinal dalam cara yang sebaik 
mungkin.

Rieter telah beradaptasi sedemikian rupa dan siap mela-
yani para pelanggan kami di tempat di seluruh dunia. Con-
toh yang baik di sini adalah pembukaan basis penjualan dan 
pelayanan kami di Urumqui di sebelah barat Cina di provin-
si Xinjiang. Anda dapat menemukan beberapa kesan yang 
berkenaan dengan hal ini pada halaman 4 dan 5 berikut ini.

Sebagai tanggapan kepada pelanggan kami, kami telah 
membentuk suatu tim dari insinyur dan teknisi serta sis-
tem logistik suku cadang yang memungkinkan suatu reak-
si terhadap kebutuhan pelanggan dengan waktu tersingkat, 
apakah ini mengenai pertanyaan instalasi baru, optimalisasi 
dari pabrik yang sudah ada atau permintaan suku cadang.

Umpan balik dari para pelanggan kami menunjukkan be-
sarnya pengaruh eratnya kerjasama untuk kesuksesan ber-
sama. Kami di Rieter juga dalam masa mendatang bekerja 
keras untuk memastikan kesuksesan ini.

Saya berharap Anda senang membacanya dan menunggu 
untuk berhubungan langsung dengan Anda.
  70–201•
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EDITORIAL

Jan Siebert
Head Business Group 
Machines & Systems
jan.siebert@rieter.com

Pelayanan yang lebih cepat bagi para 
pelanggan. Rieter berkomitmen kepada 
kedekatan pelanggan. Kesan-kesan dari 
pembukaan lokasi baru Rieter di Urumqui 
di provinsi Xinjiang di Cina sebelah barat.
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EVENT

Asia bersiap untuk tren ke arah serat buatan dan campurannya dengan kapas. Mesin-mesin Rieter secara fleksibel 
dapat disesuaikan untuk pemrosesan bahan-bahan serat yang berbeda. Pada ITMA Asia 2016, Rieter menampilkan 
inovasi-inovasi pada topiknya.

Kompetitif dengan sistem-sistem Rieter

Semua tiga grup bisnis mempersembahkan produk-produk 
dan inovasi-inovasi pelayanan mereka untuk keseluruhan 
sistem, persiapan pemintalan dan proses pemintalan akhir 
pada ITMA 2015 di Milan di bawah naungan brand mereka 
Rieter, Braecker, Graf, Novibra dan Suessen. Yang menjadi 
sorotan antara lain: sistem manajemen pabrik SPIDERweb 
yang diperluas sebagai suatu langkah penting untuk peng-
gunaan „Internet of Things“ untuk optimalisasi pabrik pe-
mintalan, set mesin coming E 36 / E 86 baru, mesin rotor 
spinning baru R 66 dengan box S 66 baru dan mesin air-jet 
spinning J 26 dengan opsi P 26 polyester.

Business Group After Sales mempersembahkan paket suku 
cadang dan modernisasi inovatif, serta layanan-layanan 
yang mempertahankan daya saing dari sistem-sistem Rieter: 
dari dukungan teknologi sampai audit perawatan dan layan-
an perbaikan melalui pelatihan pelanggan. Purna Jual Rieter 
selain itu menyuplai solusi-solusi lengkap untuk keseluruh-
an proses produksi, yang didasarkan pada kompetensi sis-
tem Rieter.

Inovasi-inovasi Rieter untuk bahan-bahan serat modern
Hanya satu tahun kemudian, Rieter sekali lagi mempersem-
bahkan inovasi-inovasinya, kali ini pada ITMA Asia bulan 
Oktober 2016 di Shanghai. 

Gbr. 1  ITMA Asia 2016 berlangsung di pusat pameran baru dan modern di Shanghai. Rieter melakukan pameran di Hall 1 Stan D 01.
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Edda Walraf
Head Marketing 
Machines & Systems

Pada ITMA Asia, Rieter menunjukkan sebagai 
fokus utamanya yaitu produk-produknya untuk 
pemrosesan serat-serat buatan.

Asia secara umum dan Cina secara khusus memproses ba-
han-bahan serat modern dengan bagian yang jauh lebih 
tinggi dibandingkan pasar lainnya. Rieter tidak pernah me-
mamerkan produk-produknya untuk pemrosesan serat bu-
atan dalam cara yang terkonsentrasi seperti itu. Jangkauan 
produk yang luas dari solusi-solusi yang sesuai kebutuhan 
dan fleksibel juga menjamin produktivitas dan kualitas be-
nang yang tinggi bahkan dengan pemrosesan serat-serat bu-
atan, campurannya satu sama lain dan dengan kapas.

Apa yang akan Rieter tunjukkan pada stan-nya di  
ITMA Asia 2016?
Mesin air-jet spinning J 26 dengan opsi P 26 untuk mem-
proses polyester dapat dilihat secara langsung. Sejalan de-
ngan fokus utamanya, satu sisi mesin akan berjalan dengan 
100 % polyester dan sisi lainnya dengan campuran polyes-
ter dan viskosa. Rieter berbagi pengalaman dengan para 
pelanggannya mengenai kecocokan dari beragam tipe pol-
yester untuk pemrosesan dengan proses air-jet spinning, 
serta siklus pembersihan dan daya tahan mereka.

Produktivitas sebelumnya yang tidak dapat dicapai pada ku-
alitas tertinggi - itulah yang disediakan oleh generasi baru 
mesin drawing satu delivery RSB-D 50. Konsep penggerak 
ECOrized yang telah dipatenkan menghemat sampai dengan 
1 000 euro per tahun pada biaya energi dan memungkinkan 
kecepatan delivery yang lebih tinggi, contohnya untuk pol-
yester dan kapas combed.

Mesin combing E 86 juga dapat dilihat sedang beroperasi 
pada stan ini. Mesin ini mendemonstrasikan kekuatannya 
dalam pemrosesan kandungan kapas untuk campuran pada 
mesin drawing. Rieter juga secara bersamaan menjawab 
kriteria teknologis, ketika campuran berkas serat dengan 
sistem meteran yang presisi UNIblend A 81 adalah lebih di-
sukai untuk campuran di mesin drawing.

Untuk diskusi mengenai proses pemintalan yang paling se-
suai, model-model dari semua teknologi pemintalan terse-
dia serta contoh kain dan suku cadang teknologi tersedia 
dari Rieter, Graf, Braecker, Novibra dan Suessen - pada stan 
yang sama di Hall 1 Stan D 01.

Daya saing harus dipertahankan di keseluruhan waktu operasi 
mesin. Business Group After Sales akan menggambarkan, de-
ngan kisah-kisah sukes pertama, layanan-layanan baru yang 
dipersembahkan untuk pertama kalinya di Milan.

Rieter menanti Anda untuk secara langsung bertukar dengan 
Anda.
  70–202•
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TECHNOLOGY

Konsumsi serat sedang meningkat dan khususnya, filamen-filamen sedang mendapati penggunaannya di dalam jumlah 
yang meningkat aplikasinya. Untuk pabrik pemintalan stapel pendek, tren ini juga menuju serat-serat buatan, tetapi 
khususnya terhadap campuran dengan beragam bahan serat. Dengan begitu fungsionalitas dari produk akhir dapat 
secara spesifik dipengaruhi.

Tren berkelanjutan untuk serat-serat buatan

Para ahli setuju bahwa kesejahteraan yang sedang tumbuh dari konsumsi 
serat per kepala ini akan terus meningkat. Ramalan mengasumsikan bahwa 
pada tahun 2030 konsumsi serat seluruh dunia akan tumbuh sampai kira-
-kira 115 juta ton (PCI, 2015) (Gbr. 1).

Gbr. 1  Konsumsi serat seluruh dunia akan terus tumbuh (Sumber: PCI).

Gbr. 2  Walaupun berkurangnya serat-serat stapel dari 61 menjadi 51 % dari total konsumsi 
serat, konsumsi serat stapel menunjukkan sebuah peningkatan mutlak dari 46 menjadi 58 juta 
ton. (Sumber PCI 2015).

Semua bahan baku akan berkontribusi ter-
hadap pertumbuhan ini, akan tetapi filamen-
-filamen lebih banyak dibanding serat-serat 
stapel. Bagian filamen akan meningkat dari 
39 % di tahun 2010 menjadi 49 % di tahun 
2030.

Aplikasi-aplikasi baru, khususnya di dalam 
jangkauan nomor benang yang lebih halus, 
akan berkontribusi terhadap hal ini. Filamen-
-filamen memiliki sifat fungsional yang baik 
untuk tekstil serta aplikasi-aplikasi teknis. 
Perkembangan ini juga didorong oleh bagi-
an yang semakin banyaknya aplikasi kain ra-
jut dengan gauge yang semakin lebih halus. 
Khususnya dengan nomor benang yang ha-
lus, filamen-filamen secara khusus adalah 
ekonomis. 

Terlepas dari perkembangan ini, konsumsi 
dari serat-serat stapel pendek akan terus me-
ningkat sampai sekitar 58 juta ton (Gbr. 2). 

Di dalam pabrik pemintalan stapel pendek, 
bagian dari kapas akan terus menurun dari 
54 % di tahun 2010 menjadi 48 % di tahun 
2030. Konsumsi mutlak akan tumbuh sedikit 
dari 25 juta ton di tahun 2010 menjadi 28 
juta ton di tahun 2030 (Gbr. 3).

Sekitar setengahnya serat-serat ini akan di-
proses dalam bentuk murni mereka. Setengah-
nya lagi akan dipintal menjadi benang-benang 
campuran. Campuran dari kapas dengan pol-
yester mendominasi benang-benang campur-
an dengan hampir 50 %.

Serat-serat stapel polyester dan nylon

Filamen polyester & nylon

Serat stapel selulosa

Filamen lainnya

Serat stapel lainnya

Kapas

Konsumsi serat global

Konsumsi serat stapel pendek
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TECHNOLOGY

Gbr. 5  Volume 7 dari Panduan Pemintalan Rieter dapat 
diunduh dari situs web Rieter. Kode QR memandu Anda 
menuju ke sana.

http://bit.ly/TRMoS_download

Campuran dari serat-serat dilakukan untuk 
dua alasan penting. Satu adalah bahwa pol-
yester merupakan serat dengan biaya yang 
efektif dan harga bahan baku merupakan 
parameter penting untuk keseluruhan harga 
benang. Lainnya adalah bahwa karakteris-
tik benang dapat secara spesifik dipengaruhi 
oleh campuran (lihat juga Th.Weide, 2014, 
„Panduan Pemintalan Rieter “ Volume 7, 
Bab 4).

Kedua alasan ini, biaya dan fungsi, serta po-
tensi pertumbuhan kapas yang terbatas, ber-
arti bahwa bagian dari campuran akan terus 
meningkat.

Melihat penggunaan dari benangnya, kapas 
mendominasi sektor pakaian dalam. Viskosa 
juga digunakan sebagai 100 % bahan baku di 
semua aplikasi.

Dengan tekstil teknik, 100 % polyester atau 
campurannya mendominasi. Dengan pakaian 
luar, polyester mendominasi khususnya da-
lam campurannya dengan kapas dan visko-
sa persis seperti halnya pada tekstil rumah 
(Gbr. 4).

Dengan semakin meningkatnya pengguna-
an serat-serat buatan, pertanyaan-pertanya-
an baru meningkat untuk pabrik pemintalan 
stapel pendek. Panduan Pemintalan Rieter 
Volume 7 menguraikan secara komprehen-
sif dengan pertanyaan-pertanyaan teknolo-
gis ini (Gbr. 5).

Untuk membuat benang dari tipe serat yang 
berbeda, pabrik pemintalan harus memenu-
hi dua persyaratan: menghasilkan rasio cam-
puran yang tepat dan mencampur dua tipe 
serat dengan baik. Campuran yang baik dan 
rata adalah penting untuk distribusi yang se-
ragam dari serat-seratnya pada diameter be-
nang dan pada panjang benangnya. Hal ini, 
maka pada setiap titik di dalam benang cam-
puran tipe-tipe serat terlihat dalam rasio yang 
sama. Serat ini oleh karena itu harus memiliki 
karakteristik yang sama, seperti kekuatan dan 
kapasitas pencelupan, di setiap titik.

Selulosa Selulosa / kapas Selulosa / polyester

Kapas / polyester Polyacrylic Polyester

Aplikasi akhir sesuai serat-serat stapel buatan dan campurannya
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Gbr. 3  Kebutuhan kapas akan terus meningkat dari 25 menjadi 28 juta ton. Kandungan kapas 
dari total kebutuhan serat stapel pendek akan menurun dari 54 menjadi 48 % (Sumber: PCI 
2015).

Gbr. 4  Aplikasi yang umum dari serat-serat buatan dan 
campurannya (Sumber Rieter).
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Rieter menawarkan kedua opsi ini: pencampuran pada 
tahapan berkas serat dengan pengukuran yang pasti (Gbr. 6) 
dan pencampuran pada mesin drawing (Gbr. 7). Kompetensi 
yang komprehensif ini memungkinkan konsultasi sistem 
dengan pelanggan yang mempertimbangkan semua aspek 
yang krusial untuk suatu proses keputusan:
• aplikasi akhir dari benang dan persyaratan kualitasnya
• keperluan fleksibilitas dari pabrik pemintalan
• target biaya dari pelanggan. 

Jika campurannya sempurna, penyempurnaan menentukan 
semua tahapan proses berikutnya, apakah kualitas benang 
yang baik menghasilkan pada produktivitas yang lebih ting-
gi. Produk-produk Rieter dengan inovasi-inovasi untuk pem-
rosesan serat-serat buatan memungkinkan penyesuaian 
untuk kedua target.

Gbr. 6  Dengan UNIblend A 81, kondisi pencampuran yang tepat dan 
berbeda dapat secara fleksibel diproduksi dari berkas serat. 
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TECHNOLOGY

Edda Walraf
Head Marketing 
Machines & Systems

Gbr. 8  Cetakan khusus „Solusi-Solusi Unik untuk 
Pemintalan Serat-Serat Sintetik dan Campurannya“ 
dapat diunduh dari situs web Rieter atau dipesan 
melalui rieter-link@rieter.com.

http://bit.ly/MMF_2997v2

Gbr. 7  Campuran kapas dengan serat-serat buatan sedang meningkat. Mesin drawing SB-D 22 secara ideal cocok untuk pencampuran serat.

Rincian dapat diambil dari cetakan khusus, „Solusi-Solusi 
Unik untuk Pemintalan Serat-Serat Sintetik dan Campuran-
nya“ (Gbr. 8), seperti penjelasan yang lebih terperinci dari 
pencampuran serta keuntungan dan kerugian dari proses-
-proses yang berbeda. 

Untuk semua tahapan proses sampai pemintalan akhir, so-
lusi-solusi dari Rieter untuk pemrosesan serat-serat buatan 
dan keuntungannya dijelaskan.
  70–203•
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Dalam kerjasama antara Cotton Institute dari Afrika Selatan dan Rieter, dua metode yang umum digunakan untuk 
memanen kapas mekanik dibandingkan satu sama lain. Pengujian keseluruhan dan hasilnya tersedia dalam cetakan 
khusus. Ini adalah beberapa intisari yang menarik dari proyek ini.

Pengaruh dari metode panen mekanis terhadap 
benang ring dan rotor sampai dengan produk akhir

Kapas masih merupakan serat stapel yang dominan. Di Af-
rika 1,4 juta ton kapas diproduksi tahun 2013. Itu sama 
dengan sekitar 5 % dari produksi global. Di Afrika Selatan, 
sekitar 9 000 ton dari kapas dipanen setiap tahunnya. 

Kondisi pengujian
Dua metode berbeda dari pemanenan kapas masing-masing 
diuji di dua petani yang berbeda. Perbandingan ini dilaku-
kan sampai ke tahap kain, di mana benang-benang ring car-
ded dan rotor dengan beragam nomor dipintal. Tidak hanya 
benang dan kain rajutan yang diuji tetapi juga produk se-
mentaranya, untuk dapat dengan lebih baik menginterpreta-
si pengaruhnya pada benang dan rajutannya.

Metode panen mekanis
Saat ini terdapat dua metode umum mekanis untuk mema-
nen kapas - metode spindel dan metode stripper (Gbr. 1). 

Mereka berbeda dalam hal produktivitas dan kualitas. Me-
tode stripper memiliki banyak keunggulan – biaya investasi 
yang lebih rendah, konsumsi bahan bakar yang lebih ren-
dah dan hasil panen yang lebih tinggi, akan tetapi, dapat 

meningkatkan proporsi serat yang belum matang. Juga di-
ketahui bahwa kapas yang dipanen dengan pemetik strip-
per menunjukkan kandungan lapisan biji yang lebih tinggi 
(Gbr. 2).

Metode panen

Tipe spindel Tipe stripper

Gbr.1  Metode panen kapas mekanik yang saat ini digunakan adalah metode spindel dan stripper.

Gbr. 2  Kapas yang dipanen oleh metode spindel (kiri) mengandung lebih 
sedikit partikel kotoran dibandingkan kapas yang dipanen oleh metode 
stripper.

Sumber: www.deere.com

Source: www.deere.com

Metode spindel Metode stripper
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Harald Schwippl
Head Technology 
After Sales
harald.schwippl@rieter.com

Tahapan-tahapan proses

Gbr. 3  Sepanjang tahapan-tahapan proses, metode spindel menunjukkan panjang stapel rata-
rata 1 - 2 mm lebih panjang.

Gbr. 4  Rajutan dari benang rotor, 100 % kapas, Ne 24, αe 4,2 

Gbr. 5  Kode QR untuk dipindai dan 
pengunduhan cetakan khusus.

http://bit.ly/CottonHarvest_SA3011v1

Panjang serat sepanjang tahapan-tahapan proses  
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Panjang serat
Panjang serat, khususnya rasio serat pen-
dek dan panjang serat rata-rata, memiliki 
pengaruh yang kuat terhadap ketidakrataan 
benang. Sepanjang jalur proses, rata-rata 1 
sampai 2 mm stapel lebih panjang terlihat 
dengan metode spindel dibandingkan de-
ngan metode stripper. Dengan demikian, se-
jauh kerataan menjadi perhatian, hasil yang 
positif pada benang dan kain rajut juga diha-
rapkan. Juga hal yang menentukan di sini, ba-
gaimanapun, seberapa besar pengaruh dari 
dua struktur benang, ring dan rotor (Gbr. 3).

Kualitas benang
Kriteria kualitas dari benang ring menunjuk-
kan bahwa metode spindel memberikan hasil 
benang yang agak lebih baik dibanding me-
tode stripper. Dengan benang rotor, tidak ada 
perbedaan jelas antara dua metode pemane-
nan yang dapat dideteksi.

Perbandingan kain rajut
Kain rajut yang dibuat dari benang rotor me-
miliki kerataan benang yang jauh lebih baik 
dibandingkan dengan yang dibuat dari benang 
ring. Ini berarti bahwa pengaruh dari sistem 
pemintalan akhir pada kualitas kain rajut jauh 
lebih tingi dibandingkan pengaruh dari meto-
de panen. Meskipun begitu, pengaruh positif 
dari metode spindel, setidaknya dengan satu 
petani, dapat dikenali bahkan dalam kain rajut 
yang dibuat dari benang rotor (Gbr. 4).

Informasi menyeluruh di dalam cetakan 
khusus
Cetakan khusus termasuk data lengkap dan 
menyeluruh dan penjelasan terperinci dan in-
formasi latar belakang. Cetakan ini dapat di-
pesan melalui rieter-link@rieter.com. Secara 
elektronik, cetakan khusus ini dapat diunduh 
melalui kode QR yang diberikan (Gbr. 5).

Sumber: TIS 26815
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Pada ITMA 1999 di Paris, Rieter menunjukkan yarn clearer pertama yang dikembangkan sendiri berdasarkan prinsip 
pengukuran mutlak dari diameter benang. Sejak saat itu, Rieter telah memasang lebih dari satu juta yarn clearer pada 
mesin-mesin rotor dan air-jet spinningnya.

1 juta yarn clearer "Yang Dibuat Rieter"

Teknologi dari mesin tekstil dan keseluruhan proses pemintalan senantia-
sa meningkat. Namun, tidak semua cacat benang dapat dihindari oleh per-
siapan dan pemrosesan yang baik dari sliver. Bahkan saat ini, cacat-cacat 
benang yang tidak dapat dihindari terjadi pada mata pintal. Tekanan pada 
kualitas dari produk akhir terus tumbuh, karena kualitas yang baik merupa-
kan prasyarat bagi daya saing dari pembuat benang. Oleh karena itu yarn 
clearer on-line yang secara terus menerus memonitor benang pintal dan 
menyela proses pemintalan ketika kualitas benang yang tidak mencukupi, 
semakin banyak dipasang secara langsung pada mata pintal. Sebelumnya, 
hanya sedikit mesin yang dilengkapi dengan yarn clearer. Saat ini, mesin-
-mesin rotor dan air-jet spinning dengan clearer merupakan suatu standar.

Apa yang membuat yarn clearer Rieter sangat unik?
Sistem pemantauan benang eksternal yang mandiri dari perusahaan-per-
usahaan lain digunakan pada masa lalu. Rieter merupakan perusahaan 
pertama yang mengembangkan yarn clearer-nya sendiri yang terintegrasi 
secara penuh ke dalam elektronik-elektronik mesin yang ada. Konsep ini 
memiliki beberapa keuntungan. Yang signifikan adalah panel kendali bersa-
ma untuk mesin dan sistem clearer. Lebih lanjut fungsi-fungsi yarn clearing 
baru, dapat diintegrasikan yang mana tidak layak dengan sistem eksternal. 

Rieter, sebagai supplier mesin pemintalan pertama di seluruh dunia, secara 
komersial meluncurkan clearer yang berdasarkan prinsip optik baru yang 
unik dan mengukur diameter mutlak benang. Tidak seperti clearer optik la-

innya untuk mesin-mesin pemintalan, clea-
rer Rieter adalah unik secara global karena 
menggunakan sensor optik pintar dengan ba-
nyak elemen sensitif cahaya berukuran kecil, 
mirip dengan suatu kamera digital modern.

Sensor ini dikembangkan oleh suatu perusa-
haan dari Swatch Group di Swiss untuk ke-
butuhan spesifik Rieter dan terus dibuat di 
sana. Chip silikon mengkombinasikan ele-
men-elemen sensitif cahaya ini dan sebuah 
mikroprosessor untuk analisis kontinyu dari 
sinyal benang.

Teknologi yarn clearer yang terbukti
Yarn clearing dan demikian keahlian Rieter, 
telah berada pada generasi keempat. Yarn 
clearer dilindungi oleh lebih dari 15 paten 
terdaftar dan ditemukan pada lebih dari 15 
tahun pengalaman dengan miliaran ton be-
nang yang dihasilkan oleh jutaan clearer 
(Gbr. 1).

Solusi yang terintegrasi
Yarn clearer terintegrasi secara penuh ke 
dalam mesin pemintalan. Dibandingkan so-
lusi-solusi eksternal, jauh lebih sedikit kom-
ponen yang dibutuhkan. Hal ini membuat 
sistem ini sedikit rentan terhadap cacat. Pe-
langgan memilliki keuntungan lebih lanjut 
untuk dapat mengambil informasi dari kua-
litas benang serta informasi dari semua me-
sin yang ada pada panel kendali yang sama. 
Hubungan yang singkat dan langsung kepada 
mata pintal dan kepada robot memungkinkan 
fungsi-fungsi yang tidak mungkin dengan sis-
tem eksternal yang mandiri (Gbr. 2).

Gbr. 1  Sejuta yarn clearer - merupakan dasar dari 
yarn clearer Rieter saat ini dengan presisi pengukuran 
dan mode operasi yang memukau.



 15link 70 /2016

Pavel Kousalík
Head Electronics Development  
Machines & Systems
pavel.kousalik@rieter.com

PRODUCT NEWS

Fungsi-fungsi unik melalui integrasi penuh
Integrasi penuh dari clearer dalam mesin memungkinkan 
fungsi-fungsi khusus:
• evaluasi presisi dari penyambung melalui profil kecepatan 

yang tepat pada proses penyambungan.
• pemantauan dari sistem P 26 polyester dalam mesin air-

jet spinning.

Evaluasi algoritma modern juga memungkinkan deteksi dari 
struktur benang yang berubah, deviasi minimal dalam hair-
iness benang dan benang dengan tenacity yang berkurang.

Presisi mutlak dari pengukuran
Yarn clearer berdasarkan prinsip optik-digital unik Rieter 
terdiri dari sebuah sumber cahaya yang disesuaikan, sebu-
ah lensa dengan bentuk yang didesain secara khusus dan 
sensor pintar yang disesuaikan. Clearer standar – optik atau 
kapasitif - mengirim sinyal-sinyal analog. Dalam tahapan 
berikutnya, sinyal-sinyal ini harus diubah menjadi bentuk 
digital. Sensor Rieter secara langsung menyuplai data digi-
tal presisi secara mutlak untuk analisis berikut ini. Ini me-
ngurangi sumber-sumber cacat dan meningkatkan akurasi 
dari hasilnya.

Kecepatan tinggi dari sensor pintar dan elemen-elemen 
sensitif cahaya berukuran sangat kecil mempermudah 
zona pengukuran resolusi tinggi yang sangat kecil sebesar 
0,2 mm. Ini berarti benang dihasilkan dengan presisi yang 
sangat tinggi. Nilai keluaran oleh karena itu sangat akurat. 
Dengan clearer lainnya, zona pengukuran adalah memiliki 
panjang beberapa milimeter dan nilai keluaran hanya meru-
pakan nilai rata-rata dari beberapa milimeter dan berakibat 
pada secara relatif tidak presisi.

Dibuat khusus dan universal
Yarn clearer ini cocok untuk semua mesin rotor dan air-jet 
spinning Rieter dan secara bersamaan memenuhi kebutuh-
an spesifik mesin. Di satu sisi, antar muka operator yang se-
ragam dan fungsi-fungsi pemantauan untuk rotor dan air-jet 
spinning digunakan. Di sisi lain, seperti yang telah disebut-
kan, fungsi-fungsi spesifik tersedia yang memenuhi kebu-
tuhan teknologi-teknologi benang yang berbeda. 
  70–205•

Gbr. 2  Yarn clearer Rieter yang terintegrasi dengan presisi tinggi dan menawarkan fungsi-fungsi unik - ditunjukkan di sini adalah mesin air-jet spinning J 26.
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Mesin rotor spinning R 66 dengan ECOrized menciptakan sebuah penghematan energi lebih lanjut yang mungkin 
sebesar kurang lebih 10 % dibandingkan model R 60 sebelumnya. R 66 dengan ECOrized dan panjang sampai dengan 
700 posisi menawarkan keuntungan lebih lanjut yang dengan kualitas benang, produktivitas dan ekonomi.

R 66 – Hemat 10 % Energi dengan ECOrized

R 66 dikembangkan sebagai mesin yang sangat efisien, 
menggunakan teknologi pemintalan mutakhir untuk stabi-
litas pemintalan terbaik (Gbr. 1). Produktivitas tinggi dan 
konsumsi energi yang rendah saat ini telah dilengkapi oleh 
inovasi-inovasi untuk pengematan energi tambahan yang 
signifikan. R 66 telah membuktikan dirinya bukan hanya me-
lalui pengoperasiannya dan perawatannya yang mudah, me-
lainkan juga melalui ketahanannya dan reliabilitasnya yang 
tinggi. 

Per mesin, 15 000 Euro dan lebih banyak 
dapat dihemat. 

Penghematan energi sampai dengan 10 % untuk semua 
aplikasi
Penghematan dengan ECOrized dapat diraih secara sama 
untuk semua aplikasi. Hal itu telah ditunjukkan oleh perhi-
tungan dan  pengukuran dengan beragam aplikasi: benang 
kasar Ne 12 dan benang halus Ne 30 untuk perajutan serta 
untuk benang tenun (Gbr. 2). 

Berdasarkan biaya energi masing-masing, untuk setiap me-
sin 15 000 Euro dan lebih banyak lagi dapat dihemat.

ECOrized – suatu solusi yang sangat efisien 
Peralatan inovatif dari R 66 dengan ECOrized membawa 
pada penghematan energi yang signifikan. Peralatan ini se-
cara esensial terdiri dari tiga komponen: 
• hisapan sisi ganda, yang telah membuktikan dirinya 

dalam waktu yang lama pada mesin-mesin compact 
spinning Rieter,

• penggerak hemat energi, dikembangkan dengan 
kolaborasi bersama pembuat motor Eropa yang 
terkemuka,

• perangkat lunak yang dioptimalkan untuk kendali mesin

Kehilangan energi yang minimal oleh pengarahan udara 
yang dioptimalkan 
Semakin panjang mesin rotor spinning-nya, semakin tinggi 
pengaruh udara pemintalan pada konsumsi energi. Dengan 
mesin yang lebih pendek, saluran hisapan yang didesain se-
cara aerodinamis dari R 66 dengan penampang lintangnya 
yang dioptimalkan memastikan efisiensi tertinggi. 

Gbr. 1  R 66 dengan hisapan dari kedua ujung mesin meminimalkan kehilangan dan meningkatkan efisiensi energi.
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Saluran hisapan yang ideal telah menggambarkan keun-
tungan yang melebihi mesin-mesin rotor spinning lainnya. 
Ditambahkan dalam hal ini adalah keuntungan dari pember-
sihan saringan otomatis yang unik dan kebutuhan vakum pe-
mintalan yang rendah untuk spin box. 

Dengan mesin yang lebih panjang, R 66 sekarang tersedia 
dengan hisapan terkenal dan sangat efisien dari kedua ujung 
mesin. Hasilnya, kehilangan aliran dapat diabaikan juga de-
ngan panjang ini dan pada semua posisi pemintalan - yang 
dekat dan jauh dari hisapan - mewakili kondisi pemintalan 
yang baik secara sama.

Hisapan pada kedua ujung mesin 
Model panjang dari R 66 dengan ECOrized, sisi yang inde-
penden dan hisapan pada kedua ujung mesin, menawarkan 
keuntungan-keuntungan unik yang lebih lanjut bersama de-
ngan efisiensi energi yang tinggi.
• Organisasi dari mesin ini seperti dua mesin yang indepen-

den: pengoperasian yang independen dari kedua sisi me-
sin, dari pengisi tabung sampai pengambilan gulungan; 
bahkan perawatan dan pembersihan dimungkinkan pada 
satu sisi sementara sisi lainnya sedang berproduksi.

• Logistik yang dioptimalkan: alokasi bahan dengan satu lot 
per sisi mesin adalah jelas dan ideal untuk pengambilan 
gulungan yang andal dan otomatis. Masing-masing dari 
dua pengisi tabung ini memiliki kapasitas yang cukup un-
tuk tiap sisi dan memasok tabung kosong kepada robot 
dalam cara tercepat.

Penggerak hemat energi
Konsep mesin dari R 66 memiliki keuntungan dengan pe-

ngondisian udara dari pabrik pemintalan. Panas yang 
dihasilkan oleh kehilangan pada penggerak dan komponen-
-komponen elektronik dapat selanjutnya dengan lebih mu-
dah dipandu keluar dari ruang pemintalan, karena dengan 
R 66 penciptaan panas ini dikonsentrasikan pada seksi ke-
pala dan kaki dari mesin ini. Penggerak-penggerak yang le-
bih efisien pada posisi ini juga berarti bahwa panas yang 
lebih sedikit yang harus dikeluarkan - bahkan penghematan 
ganda. Akhirnya, lebih rendahnya beban panas dengan R 66 
juga secara positif berdampak pada masa pakai dalam jang-
ka panjang - khususnya untuk komponen-komponen elektro-
nik – dan dengan demikian menjaga biaya manufaktur tetap 
rendah. 

Biaya manufaktur benang yang lebih rendah dan kualitas 
benang yang tak tersaingi 
Parameter yang berpengaruh paling penting adalah tekono-
logi pemintalan dari R 66. Potensi untuk tenacity benang 
yang lebih tinggi dengan karakteristik benang yang lebih 
baik dari bahan baku yang sama seringnya membolehkan 
antihan benang yang lebih sedikit. 

Antihan benang yang 5 % lebih sedikit berarti produktivi-
tas yang 5 % lebih tinggi, tanpa konsumsi energi yang lebih 
tinggi dari mesin. Itu berarti 5 % konsumsi energi yang lebih 
rendah per kilogram benang yang dihasilkan.
  70–206•

Gbr. 2  Penghematan energi untuk R 66 ECOrized dengan hisapan di kedua ujung mesin berlaku untuk semua aplikasi.

Penghematan energi untuk benang tenun Penghematan energi untuk benang rajut

Biaya energi R 66 Biaya energi R 66 dengan ECOrized dan hisapan di kedua ujung Produksi per rotor
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Pemintalan ring konvensional masih merupakan proses pemintalan yang paling banyak tersebar di pasaran, meski-
pun pemintalan compact terus mendapatkan posisi. Terdapat permintaan yang tumbuh untuk pemrosesan campuran. 
Benang-benang khusus melengkapi kebutuhan pasar. Rieter memiliki daya cakupan yang tinggi dari kebutuhan-kebu-
tuhan ini dan dengan begitu memenangkan pangsa pasar yang lebih besar.

Kesuksesan yang berbasis luas

Pada pasar-pasar penting, pemintalan compact disamakan dengan 
nama Rieter. Proses yang unik menawarkan produktivitas yang sa-
ngat besar yang meningkat dan kualitas benang yang superior. Ke-
untungan yang jelas bagi pelanggan tercapai oleh mesin-mesin ring 
spinning konvensional Rieter. Terutama di dalam sektor benang 
campuran dan khusus, mereka sedang jauh dikembangkan.

Kompeten dengan serat-serat campuran dan buatan
Kapasitas produksi dari kapas saat ini tidak cukup untuk memenuhi 
permintaan global untuk serat. Menurut suatu studi eksternal, saat 
ini telah mendekati 60 % benang pintal serat stapel yang mengan-
dung serat-serat buatan, dalam bentuk murni mereka atau dalam 
campurannya dengan serat buatan lainnya atau serat alam. Banyak 
dari benang-benang ini secara sukses diproduksi pada mesin-mesin 
universal Rieter. Sebuah mesin khusus tidak diperlukan tetapi kom-
ponen-komponen khusus dapat mendukung kapabilitas peminta-
lan. Rieter telah memperhitungkan tren ini beberapa waktu yang 
lalu: memperkuat elemen-elemen dan diameter rol bawah yang le-
bih besar hanya merupakan dua contoh. Sekarang, solusi unik untuk 
doffing bebas gulungan bawah yang terkendali - SERVOgrip - mena-
warkan sebagai fitur baru suatu alat potong (Gbr. 1). Ini menjamin 
pemotongan benang yang sempurna dari benang-benang yang sa-
ngat kokoh dan juga dengan benang-benang inti pada saat doffing. 

Benang-benang khusus bukan hanya pengisi 
kesenjangan
Benang-benang khusus seperti benang-benang core 
atau hias saat ini bukan merupakan ceruk pasar, te-
tapi sebuah komponen pasar yang integral. Di mana 
sebelumnya efek-efek merupakan suatu tren yang 
utamanya untuk denim, benang-benang ini sekarang 
memenuhi permintaan yang tinggi secara praktek-
nya di semua aplikasi pakaian luar. Benang-benang 
hias ini sering dikombinasikan dengan benang-
-benang inti. Yang terakhir ini juga sangat diperlu-
kan dalam pakaian dalam. Tergantung dari kualitas 
masing-masing aplikasi dari produk akhirnya, dan 
efisiensi biaya dan penanganan dari peralatannya 
- Rieter saat ini menawarkan solusi yang tepat un-
tuk semua aplikasi yang mungkin. Apakah ini seba-
gai pengembangan sendiri atau kombinasi dengan 
para ahli - Rieter merupakan mitra dan supplier sis-
tem (Gbr. 2).

Gbr. 2  Solusi terbaik untuk semua aplikasi - mesin ring spinning Rieter dengan 
peralatan benang inti.

Gbr. 1  Pisau SERVOgrip secara andal memotong benang pada 
saat doffing - khususnya dengan benang yang sangat kokoh dan 
dengan benang inti.
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Konsumsi energi sepanjang keseluruhan proses ring spinning 
Benang ring, Ne 30, 50/50 % kapas/polyester

Faktor biaya konsumsi energi
Mesin ring spinning merupakan mesin dalam proses pemin-
talan dengan konsumsi energi tertinggi (Gbr. 3). Biaya un-
tuk konsumsi energi dapat disamakan dengan sekitar 50 % 
dari biaya manufaktur benang. Semakin cepat mesin berja-
lan, semakin besar bagiannya dari total biaya manufaktur 
untuk daya. Hal ini membuatnya bahkan lebih penting untuk 
mengeksploitasi semua kemungkinkan untuk menghemat 
energi dan juga biaya. Dalam 20 tahun terakhir, Rieter sela-
lu mampu membuat tolok ukur dalam konsumsi energi. Saat 
ini, sekitar 25 sampai 30  % energi yang lebih sedikit per 
kilogram benang digunakan dibandingkan pada saat awal 
analisis. Keuntungan melebihi para pesaingnya selalu bera-
da pada dua digit jangkauan - tidak hanya pada pemintalan 
konvensional tetapi khususnya dalam pemintalan compact. 
Hal ini dapat dikonfirmasi ulang belakangan ini di dalam 
pengukuran perbandingan (Gbr. 4).

Hal penting adalah tidak hanya mesin dasar, dengan pengge-
rak spindel yang disusun dengan baik, tetapi juga peralatan 
hisapan memberikan manfaat-manfaat yang siginifikan. Se-
lain itu, kompaksi Rieter memiliki konsumsi energi terendah 
dari semua sistem kompaksi.

Produktivitas dengan biaya konversi benang yang rendah
Bersamaan dengan konsumsi daya, produktivitas tertinggi 
yang mungkin merupakan krusial untuk biaya produksi yang 
menguntungkan. Kecepatan pemintalan sangat bergantung 
pada bahan baku dan proses persiapan pemintalan serta 
pada mesin pemintalan. Berdasarkan pada geometri pemin-
talan Rieter yang unik, di dalam ring serta compact spinning, 
kecepatan pemintalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan 
produk-produk pesaing adalah mungkin. 

Saat ini, mesin-mesin Rieter sering mencapai 
kecepatan pemintalan sampai dengan 25 000 
rpm.

Mesin-mesin ring dan compact spinning Rieter sangat 
memenuhi kebutuhan pasar saat ini dan mendatang, dan itu 
dengan biaya manufaktur benang yang rendah dan kualitas 
benang yang sangat baik. Pangsa pasar yang lebih tinggi - 
yang menjadi dua kali lipat di dalam ring spinning selama 
4 tahun terakhir – dan kepuasan pelanggan tingkat tinggi 
secara jelas mencerminkan hal ini.
  70–207•

Gbr. 4  Mesin ring dan khususnya compact spinning Rieter memiliki 
konsumsi energi yang jauh lebih rendah dibandingkan para pesaing mereka.

Compact spinning – konsumsi energi selama pembentukan kop
Ne 30, 18 000 min-1 , αe 3,6 , diameter ring 38 mm, panjang tabung 190 mm
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Gbr. 3  Penghematan energi pada mesin pemintalan akhir secara signifikan 
mempengaruhi biaya manufaktur benang.
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Di dalam lingkungan yang sangat kompetitif seperti industri tekstil, tetap kompetitif merupakan hal terpenting. 
Dengan sebuah penilaian pabrik, Purna Jual Rieter menganalisa pabrik pemintalan pelanggan dan mengembangkan 
solusi-solusi untuk optimalisasi yang sukses.

Tingkatkan performa pabrik Anda

Rieter menawarkan, berdasarkan kebutuhan tertentu dari 
pelanggan, solusi-solusi untuk meningkatkan produktivi-
tas, meningkatkan kualitas benang, mengurangi konsumsi 
energi atau memperpanjang masa pakai dari sistem pemin-
talan.

Mengoptimalkan investasi asli
Selama siklus pemakaian dari sebuah sistem pemintalan, 
mesin-mesin mengalami beberapa tahapan. Seperti terlihat 
di gambar 1, peralatan mencapai potensi awal penuhnya 
pada saat komisioning (menurut pesanan); setelah itu, per-
forma pada umumnya berkurang secara perlahan di sepan-
jang waktu berdasarkan ausnya komponen-komponennya. 

Melalui perawatan yang sesuai oleh pekerja pabrik atau te-
naga ahli Rieter serta pergantian terjadwal dari suku cadang 
yang aus melalui suku cadang asli Rieter, tingkat performa 
dari mesin tetap berada pada tingkat yang dapat diterima 
selama masa pakainya. 

Inovasi-inovasi terus menerus Rieter di dalam teknologi pe-
mintalan mengantarkan pada ketersediaan untuk upgrade 
atau konversi, memungkinkan peningkatan dari performa 
mesin melebihi kemampuan aslinya. Dengan sebuah peni-
laian pabrik, Rieter membawa sebuah tim ahli untuk menilai 
penyetelan dan status dari sistem pemintalan dan mengem-

Gbr. 1  Inovasi terus menerus Rieter memungkinkan peningkatan dari performa mesin melebihi kemampuan aslinya.

Gbr. 2  Para ahli Rieter mengumpulkan data dan menganalisa keseluruhan 
pabrik pemintalan.

bangkan rekomendasi  berdasarkan kebutuhan spesifik pe-
langgan dan solusi-solusi yang tersedia dari Rieter.

Penilaian pabrik - solusi yang disesuaikan
Melalui inspeksi yang terperinci dari keseluruhan sistem pe-
mintalan pada tempat pelanggan, tim ahli kami mengevalua-
si performa saat ini dari keseluruhan pabrik termasuk aspek 
organisasi. Para ahli kami mengumpulkan data, mengevalu-
asi kondisi-kondisi proses, mempelajari sejarah mesin dan 
catatan perawatan dan mengobservasi praktek-praktek ker-
ja di semua tahapan proses (Gbr. 2). Proses ini pada umum-
nya membutuhkan 3-5 hari. 

Perawatan penuh dan suku 
cadang asli Rieter

Penilaian pabrik dan optimalisasi 
berikutnya

Perawatan di luar rekomendasi 
Rieter

Daur hidup dari sebuah mesin pemintalan

Pe
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m

a

Komisioning Waktu
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Gbr. 3  Dalam hubungan yang dekat dengan pelanggan Purna Jual Rieter menyampaikan pengetahuan yang ekstensif untuk kesuksesan masa mendatang.

Berdasarkan analisis yang seksama ini, sebuah laporan dita-
rik termasuk saran-saran untuk perbaikan dan penyesuaian 
dan berbagai solusi dari optimalisasi proses dan reorganisa-
si untuk suku cadang aus dan konversi. 

Memaksimalkan hasil produksi Anda  
Para pelanggan tahu bahwa mereka dapat mengandalkan 
Purna Jual Rieter untuk menawarkan solusi-solusi dengan 
mempertahankan nilai (Gbr. 3). Dalam satu contoh spesifik, 
Rieter melakukan penilaian pabrik dan sesudah itu mampu 
mengembangkan rekomendasi-rekomendasi yang mengan-
tarkan pada peningkatan produksi sampai dengan 10 %. Te-
muan ini termasuk:
• adaptasi dari mesin-mesin pemintalan akhir (teknologi, 

komponen dan otomasi),
• menyeimbangkan kembali kapasitas proses hulu,
• modifikasi keseluruhan mesin blowing untuk produksi 

tinggi dari jalur yang komplit.

Kualitas benang yang dihasilkan akan tetap tidak berubah 
dan pengembalian investasi hanya 1,5 tahun.

Daya saing Anda merupakan fokus kami
Purna Jual Rieter berfokus pada daya saing jangka panjang 
dari para pelanggannya, memberikan konsultasi kepada 
mereka untuk mencapai pengembalian maksimal terhadap 
investasi aslinya dengan portfolio yang luas dari produk-
-produk dan layanan-layanan.
  70–208•
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Para pelanggan dapat meningkatkan produksi dari fasilitas yang ada milik mereka dengan dukungan Purna Jual Rieter. 
Seorang pelanggan di Cina melaporkan kerjasamanya yang sukses bersama Rieter.

Lebih dari 10 % produktivitas meningkat 
dari sebuah pabrik pemintalan rotor

Keahlian yang luas yang ditawarkan oleh Purna Jual Rie-
ter  mencakup peningkatan produktivitas atau kualitas, me-
ngurangi konsumsi energi atau memperpanjang masa pakai 
produk atau produk Rieter. Setiap pelanggan dapat mengan-
dalkan dukungan terus menerus di keseluruhan masa pakai 
dari pabrik pemintalannya untuk memaksimalkan pengem-
balian dari investasi asli.

Berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan pasar yang 
baru
Shandong Hongye Fibre Technology Co,. Ltd. memiliki sebu-
ah pabrik yang dilengkapi dengan lima mesin rotor spinning 
full otomatis R 60 dari Rieter. Pada bulan Februari 2015, 
perusahaan ini menerima pesanan benang rajut 100 % ka-
pas dengan nomor Ne 32. Mesin-mesin yang ada diperleng-

kapi untuk memproduksi benang Ne 21. Shandong Hongye 
Fibre Technology Co,. Ltd. berpaling ke Purna Jual Rieter un-
tuk menyediakan mereka dengan sebuah solusi berkelanjut-
an untuk menyetel secara cepat terhadap permintaan pasar 
yang baru ini.

Bantuan Rieter didasarkan pada pengalaman yang 
komprehensif
Pada saat pemesanan awal, mesin-mesin ini semua di-
lengkapi dengan rotor 33 mm asli mereka dengan kecepat-
an rotor sebesar 122 000 rpm untuk produksi benang Ne 
21. Untuk memproduksi Ne 32 pada mesin-mesin ini akan 
menghasilkan produktivitas yang jauh lebih rendah. Berda-
sarkan pada pemahamannya yang luas terhadap keseluruh-
an proses pemintalan dan kebutuhan spesifik pelanggan, 
Rieter merekomendasikan untuk mengurangi diameter rotor 
menjadi 28 mm untuk meningkatkan kecepatan rotor.  Sam-
pai beberapa tahun lalu, produksi dari benang rajut dengan 
diameter rotor yang kecil bukan merupakan pilihan untuk 
dipertimbangkan karena kualitas dari benang yang dihasil-
kan tidak memuaskan. Berkat inovasi teknologis di dalam 
pemintalan, asumsi ini tidak berlaku lagi dan banyak benang 
rajut sekarang diproduksi pada kecepatan tinggi dengan ku-
alitas benang yang tinggi.

Pelanggan meraih keuntungan dari 14,5 % produktivitas 
yang lebih tinggi
Shandong Hongye Fibre Technology Co,. Ltd. memesan dua 
set rotor 28-XG-BD. Rotor-rotor ini kemudian dipasang oleh 
para ahli Rieter pada dua mesin R 60 yang ada dan produk-
si serta kualitas benangnya dioptimalkan. Pergantian dari 
diameter 33 menjadi 28 mm memungkinkan peningkatan 
kecepatan rotor dari 122 000 ke 140 000 rpm. Kecepatan 
delivery menjadi lebih tinggi, produktivitas meningkat se-
besar 14,5 %, mempertahankan efisiensi sebesar 98 % dan 
kuaitas yang sama seperti sebelumnya.
  70–209•

“Kami percaya pada tingkat profesional para ahli 
Rieter. Rieter selalu menawarkan suku cadang 
asli yang sesuai dan dukungan teknis profesional 
berdasarkan pada prinsip yaitu meningkatkan 
produksi dan mencapai profit maksimal.” 
  Jiandong Su

Shandong Hongye Fibre Technology Co,. Ltd.
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Apa yang disebut dengan kode QR memberikan pengguna informasi lebih banyak pada topik tertentu. Seringkali, 
brosur-brosur atau video-video menarik yang terkait animasi dapat dilihat. 

Kode QR – akses mudah ke informasi yang lebih banyak

Kode QR (Kode Quick Response) sebanding dengan kode ba-
tang yang dipindai pada saat pemeriksaan di setiap super-
market untuk membaca harga produk ke dalam mesin kasir. 
Dibandingkan dengan kode batang, bagaimanapun kode QR 
tidak mengandung informasi harga, tetapi, contohnya, sua-
tu link ke suatu situs web (hyperlink), ke suatu brosur atau 
suatu animasi.

Untuk memindai kode QR seperti itu, pemindai khusus tidak 
diperlukan tetapi hanya sebuah smartphone komersial (te-
lepon dengan kamera) dengan suatu perangkat lunak pindai 
yang sesuai (App).

Nilai tambah bagi pembaca
Dengan kode QR, dimungkinkan untuk mempelajari lebih 
banyak tentang suatu topik. Pembaca dapat melihat video 

dan animasi yang berhubungan dengan unduhan leaflet 
yang lebih rinci atau cetakan khusus.

Kode QR di dalam iklan Rieter memasok lebih banyak in-
formasi pada suatu produk yang cocok, sebagai contohnya 
brosur-brosur komprehensif, lembar data atau deskripsi ter-
perinci. Suatu cara mudah untuk informasi lebih banyak. Gu-
nakan ini.
  70–210•

Sangat mudah: pindai kode QR dan dapatkan informasi yang mendalam.

Kode QR – cukup pindai untuk mengujinya! 
http://bit.ly/TCoC2015



www.rieter.com

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 (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 India Private Ltd.
Gat No. 768/2, Village Wing
Shindewadi-Bhor Road
Taluka Khandala, District Satara
IN-Maharashtra 412 801
T +91 2169 304 141
F +91 2169 304 226

Kami menanti kedatangan Anda pada 
bulan Desember di ITME di Mumbai, 

India.

Juga pada ITME di India, Rieter menunjukkan inovasi-inovasinya. Datang dan lihat kami.

Mumbai 3 - 8 Desember


