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R9500 Tear de pinça

Desde o lançamento no final de 2012, que o tear Ite-
ma R9500 tornou-se um best-seller absoluto e um dos 
teares de pinça de renome e bem-sucedido na história 
da tecelagem.

O R9500 é uma fonte de orgulho para a Itema, porque fornece-
mos o Mercado com o tear de pinça mais rápido e avançado. 
Com a área de aplicação mais vasta, o R9500 é a espinha dorsal e 
o absoluto best-seller da Itema. O sucesso encorajador do R9500 
está confirmado pelas encomendas repetidas e pelos excelentes 
resultados obtidos durante os ensaios dos clientes.

R9500 é simples de operar e manter a produção de qualidade 
insuperável, fornecer o mais alto valor acrescentado nos produtos 
Itema. Praticamente sem limites na versatilidade, O R9500 permite 
que o cliente atinja novas oportunidades e rapidamente penetre 
em novos mercados. O simples, mas abrangente design do PCN 
– Nova Plataforma Comum – permite facilmente o controlo de 
todos os parâmetros técnicos do tear. Desenvolvimentos radicais 
do Sistema de movimento e transferência permite fornecer uma 
máquina mais robusta que assegura alta velocidade com vibração 
mais baixa. 

Além disso, a grande permutabilidade de peças mecânicas e elé-
tricas com o A9500 reduz os custos operacionais para os clien-
tes que tenham as duas tecnologias. O R9500 é uma máquina 
de ponta, oferecendo a mais recente tecnologia para o acesso e 
controlo remoto, projetado estrategicamente para fácil utilização e 
integração nos ambientes mais exigentes.

Agora, é a sua vez de tirar o máximo proveito de suas opor-
tunidades e fazer parte da história de sucesso esmagador do 
nosso R9500.

Tecer nunca foi tão fácil, e agora 
com a paz de espírito da nossa 
certificação QRP – Quality, 
Reliability and Performance 
(Qualidade, Confiabilidade e 
Desempenho).
Tear Itema R9500 de pinça 
carrega o prestigioso selo QRP. 

Acreditamos fortemente nos 
nossos teares, portanto, cada 
máquina Itema certificada com 
QRP-tem a garantia por um 
período de dois anos. 

Itema é o único fabricante no 
mundo a prolongar a garantia.

O nosso compromisso 
inabalável com I&D, à inovação 
e aos nossos clientes inspiram-
nos para destacar os nossos 
vastos testes de produtos. 

Estamos incansáveis na busca 
de soluções que permita a 
satisfação dos nossos clientes 
e também para que eles possam 
exceder as suas expectativas 
rigorosas de desempenho do 
produto e retorno sólido de 
investimento.

Procure a marca QRP – a prova 
de como podemos projetar, 
desenvolver, fabricar lean 
e entregar o nosso produto. 
A nossa confiança inabalável 
no nosso produto e a nossa 
garantia para os nossos clientes.





Estrutura robusta e de alta precisão

Movimento da caixa do batente 
otimizadoMudança de artigo rápida e fácil

Uma eficiente lubrificação centralizada



Estrutura robusta e de alta 
precisão

A robustez da estrutura do R9500 pro-
move um padrão de baixas vibrações a 
altas velocidades. O mecanismo sólido 
de comando, integrado nas estruturas 
principais laterais, projetado para um 
controlo total dos movimentos, a fim de 
gerir perfeitamente a tecelagem, tam-
bém no caso de artigos pesados e com-
plexos, garantindo uma perfeita qualida-
de e redução de custos e manutenção. 

O redesenhar da caixa do batente e 
porta fios representa novos desenvolvi-
mentos chave. O novo design da caixa 
do batente favorece a velocidade e ver-
satilidade, enquanto o novo módulo de 
porta fios permite menos tensão na teia 
e uma etapa mais limpa e precisa. 

A estrutura do R9500 está pronta para 
ser equipada com órgão superior ou 
jacquardette.

O R9500 personifica a simplicidade; faci-
lidade de utilização, baixo perfil, poucos 
carters, permitindo o fácil acesso para 
manutenção. 

O tear de pinça mais compacto 
no mercado

O espaço ocupado pelo R9500 é o mais 
reduzido no cenário da indústria de te-
celagem. Escolhendo para instalar na fá-
brica, o R9500 proporciona aos nossos 
clientes a oportunidade de maximizar e 
otimizar a superfície disponível, ganhan-
do mais espaço para o parque de má-
quinas. As dimensões reduzidas da má-
quina, o mínimo de ruído e vibrações e o 

equilíbrio entre consumo e desempenho 
são apenas algumas das razões que tor-
nam atualmente o Itema R9500 o mais 
bem-sucedido tear a pinça no mercado.

Movimento da caixa do batente 
otimizado 

O movimento da caixa do batente do 
R9500 está integrado na estrutura prin-
cipal, com a caixa de excêntricas colo-
cada por baixo da tela, garantindo uma 
maior força de batida e portanto uma 
possibilidade de tecer artigos com um 
fator de cobertura muito elevado.

Uma eficiente lubrificação 
centralizada

Os componentes do tear são oleados 
por um sistema de lubrificação centrali-
zada que fornece óleo de um reservató-
rio principal com filtro duplo.

Pelo projeto e através de extensos testes 
de novas engrenagens e partes mecâni-
cas, o sistema de lubrificação promove 
temperaturas mais baixas do óleo, em 
relação aos antecessores, pelo que au-
menta o ciclo de vida dos componentes 
mecânicos.

A substituição do óleo é de acessibili-
dade às aberturas de carga e descarga 
rápida e fácil, padronizada em todas as 
máquinas, assegurando um programa de 
lubrificação eficiente, reduzindo, assim 
os custos de manutenção associados.

Está assegurada a confiabilidade pela 
NCP – Nova Plataforma Comum – Sis-
tema Eletrónico que permite manter o 
controlo de pressão e temperatura. 

Motor principal direto

A transmissão principal é baseada no 
controlo eletrónico integrante do motor 
brushless que permite a configuração 
diretamente da consola tátil para a velo-
cidade da máquina.

As engrenagens e componentes mecâ-
nicos foram reduzidos, levando ao valor 
acrescentado de custos mais baixos 
para peças de reposição e manutenção.

Em suma: simples, confiável, sem ne-
cessidade de manutenção.

Graças ao software, a configuração de 
interseção da cala não requer ferramen-
tas e pode ser definida diretamente na 
consola.

Mudança de artigo rápida e fácil

O R9500 foi concebido e pensado para 
reduzir os tempos de paragem da má-
quina devido à mudança de artigo, atra-
vés de um ponto de ajuste mais rápido. 

O engate rápido do órgão e da teia está 
padronizado em todas as configurações 
da máquina e, ponto mais importante o 
sistema de ataques DRC4 elimina a ne-
cessidade de quadros de nivelamento. 

Sem sacrificar a segurança, reduziu-se 
o número de carters, permitindo uma 
acesso rápido à máquina para limpeza e 
manutenção.

Além disso, com menos carters, a má-
quina melhora a ergonomia através da 
dissipação da carga térmica no interior 
da tecelagem.

O novo ponto de referência de precisão e solidez



Geometria da cala otimizada

Turboprop: um Sistema único de movimento de pinça

A inovadora transferência de trama SK 2.0

Nova transferência de trama “FPA” 2.0



Geometria da cala otimizada

A base da nova geometria da cala do 
R9500 a pinça está com a mínima aber-
tura e o pequeno tamanho das pinças, 
características que garantem a velocida-
de máxima de tecelagem.

• A pequena distância dos quadros ao 
pente permite uma batida mais curta, 
podendo aumentar a velocidade e a 
vida das malhas e liços.

• O ângulo do batente do pente é 
maior para aumentar a resistência do 
batente e a capacidade de tecidos de 
trama pesados.

Cada elemento foi concebido e imple-
mentado para garantir uma excelente 
qualidade.

Turboprop: um Sistema único de 
movimento de pinça

O R9500 Utiliza uma versão redesenhada 
do célebre sistema de comando de pinça 
propeller. Carinhosamente chamado “Tur-
boprop”, o Sistema permanece compac-
to, com o mínimo de peças móveis para 
confiabilidade e reduzida manutenção.

Os principais elementos do design são:

• O mecanismo está internamente 
seguro do lado principal para garantir 
a estabilidade e precisão

• Novo carrinho e osciladores dese-
nhados com materiais especiais, 
utilizados na construção aeroespacial, 
assegurando um maior ciclo de vida 
dos componentes a velocidades mais 
elevadas do tear. 

• A lubrificação direta de todas as 
peças deslizantes, bem como a lubri-
ficação dinâmica são configurações 
padronizadas.

Graças ao redesenho, os novos parâ-
metros Turboprop não mudam ao longo 
do tempo, eliminando a necessidade de 
operações de configuração e ajuste con-
tínuo do pessoal. O alto desempenho, 
confiabilidade, baixo custo operacional 
do novo Turboprop é um exemplo da ver-
dadeira essência da estrutura do tear a 
pinça R9500.

A inovadora transferência de 
trama SK 2.0

O novo sistema de transferência SK 2.0 
está projetado para alta velocidade e ver-
satilidade. Enquanto prevê uma ampla 
gama de fios de trama, o Sistema SK 2.0 
é, hoje, o sistema de transferência mais 
avançado do mercado.

Com um revestimento cerâmico ultra leve, 
design da pinça numa só peça, o sistema 
SK 2.0 permite um desempenho de alta 
velocidade e desgaste reduzido.

Outros pontos-chave do sistema SK 2.0:

• A pinça de inserção está posicionada 
muito perto do pente, promovendo uma 
maior eficiência e qualidade confiável.

• A pinça recetora dispõe de um Siste-
ma de abertura exclusivo e patentea-
do, utilizando um íman permanente 
integrado na pinça, combinando 
assim uma alta resistência da pinça 
com a libertação facilitada da trama.

Nova transferência de trama 
“FPA” 2.0

O novo Sistema de inserção FPA 2.0 – Free 
Positive Approach – combina a versatilida-
de de um Sistema de inserção pinça po-
sitiva com maior eficiência e desempenho 
superior, permitindo aos nossos clientes 
tecer sem limite possibilidades criativas 
até mesmo os artigos mais sofisticados.

Com o sistema FPA 2.0, graças também 
à combinação com o corte de trama mo-
torizado, é agora possível tecer a mais 
ampla gama de fios de fantasia multifila-
mento, metal e mono filamento. 

Mais, o FPA 2.0 Sistema de transferência 
da trama, é capaz de assegurar um tra-
tamento perfeito dos fios da teia, mesmo 
no caso de fios extremamente delicados. 

O sistema FPA é também a solução per-
feita para tecer tecidos técnicos com fios 
extremamente finos, fios de alta tenacida-
de, artigos de inserção múltipla.

Um Sistema de inserção de trama único



Escolha múltipla do corte da trama:  
Tesoura de trama motorizada

Novo Seletor de tramaEscolha múltipla do corte da trama: Rotocut



Escolha múltipla do corte da trama

A fim de satisfazer todas as necessi-
dades de tecelagem, o R9500, oferece 
duas versões para o corte da trama. 

• Rotocut

Recentemente projetado, o novo Ro-
tocut, é caraterizado por uma lâmina 
rotativa que permite um tempo de 
corte perfeito do fio de trama.

O dispositivo depois do aperto e gra-
ças ao movimento de agilidade exce-
cional corta todos os fios de trama, ao 
mesmo tempo, assegurando excelen-
tes resultados e a eficiência ótima.

• Tesoura de trama motorizada

A tesoura de trama motorizada ele-
trónica, desenvolvida exclusivamente 
para atender as necessidades dos 
pedidos mais exigentes. 

A tesoura de trama motorizada, dis-
ponível a pedido, é a solução ideal 
para tecer estilos complexos e/ou 
configurações múltiplas de trama. 

Com base em tecnologia inovadora e 
controlada pelo microprocessador, a 
tesoura de trama motorizada aumenta 
a versatilidade e eficácia têxtil, permi-
tindo a possibilidade valiosa para de-
finir tempos de corte independentes 
para cada trama/cor. Um instrumento 

preciso e avançado, projetado para 
aumentar a eficiência e versatilidade e 
diminuir o desperdício.

Novo Seletor de trama

Disponível nas versões de 4, 8 ou 12 
cores.

Redesenhado completamente para 
promover o máximo de versatilidade e 
confiabilidade.

A gestão eletrónica totalmente progra-
mável diretamente a partir do micropro-
cessador, não requer manutenção. Com 
a capacidade de definir o movimento 
de cada flecha simples, permitindo um 
movimento suave e eliminando a interfe-
rência com as tramas adjacentes. O seu 
design compacto permite que a trama 
selecionada seja apresentada em estrei-
ta proximidade à posição de corte, asse-
gurando um controlo firme.

O dispositivo é facilmente acessível para 
trabalhos de manutenção, reduzindo o 
tempo para reparações de trama e mu-
danças de artigo.

Um Sistema de inserção de trama único



Superior Qualidade de Tecido: Menus intuitivos

Desempenho do desenrolador da teia e enrolador de tecido

O inovador ISD para ourela falsa e giro inglês



O R9500 é um tear versátil que oferece 
uma gama completa de configurações 
para inúmeras aplicações na tecelagem. 
O tear Itema R9500 é a solução ideal 
para penetrar nos novos mercados, ma-
ximizando a qualidade, velocidade e 
eficiência.

Desempenho do desenrolador da 
teia e enrolador de tecido

Todos os teares estão equipados com de-
senrolador da teia e enrolador de tecido. 

As engrenagens mecânicas estão num 
banho de óleo; densidade da trama 
pode ser alterado diretamente do 
microprocessador. 

Além disso, as aplicações múltiplas do 
órgão estão controladas eletronicamente.

O inovador ISD para ourela falsa 
e giro inglês

Todos os teares R9500 utilizam um Sis-
tema de movimento padrão, tanto para a 
ourela como para o giro inglês.

O ISD permite o ajuste em separado no 
momento da interseção dos liços e do ar-
mado predefinido diretamente na consola. 

Graças ao motor brushless, excluindo a 
rotina de limpeza, foi eliminada qualquer 
necessidade de ajuste e manutenção. 

Superior Qualidade de Tecido

Foi desenvolvido um software específi-
co para impedir as marcas de paragem. 
Rápido start/stop da máquina e com 
uma posição correta do pente, graças ao 
motor Hi Drive. O software pode facilmen-
te ser modificado, garantindo a máxima 
qualidade mesmo com tecidos de cons-
trução mais complicada. 

A geometria vertente inovadora, projetada 
pela Itema, suporta velocidade máxima 
de Tecelagem e garante a Qualidade de 
tecido superior.

Trabalhando em conjunto com o acompa-
nhamento contínuo dos principais parâ-
metros têxteis do desenrolador da teia e 
enrolador do tecidos e graças ao PC, as 
marcas de tecido são eliminadas. Sem 
sombra de dúvida, o R9500 foi projetado 
para minimizar os defeitos de tecido.

Qualidade e versatilidade:  
a combinação vencedora



Opções para a ourela:  
Reintrodutor de trama pneumático

“MAESTRO” Um único control de trama

Travão eletrónico de trama

O eficaz LoomCooler



Opções numerosas e excelentes 
para a ourela

Existem várias opções disponíveis para a 
formação da ourela. Além das tesouras 
normais, é possível escolher o corte da 
ourela térmico ou mecânico. Bem como 
a última geração de tesoura pneumática 
que assegura uma excelente qualidade 
de tecido e a possibilidade de ter oure-
las remetidas estreitas, o que conduz a 
uma redução substancial de desperdício 
de tecido. 

Travão eletrónico de trama

O travão eletrónico de trama está dis-
ponível mediante pedido. No entan-
to, graças à precisão e delicadeza do 
Sistema de inserção do R9500, a utili-
zação deste sistema está limitada a aju-
dar em casos de processamento fraco, 
fios frágeis ou condições de tecelagem 
adversas. 

Programável a partir da consola, o travão 
eletrónico controla independentemente 
cada trama.

O eficaz LoomCooler

O R9500 nasce com a capacidade de 
ser configurado com um Sistema de re-
frigeração confiável e útil com controlo 
eletrónico, o LoomCooler.

Concebido inicialmente para dissipar 
ao máximo o calor nas tecelagens, 
o LoomCooler provou também ter a 
função de recuperação de calor eficaz, 
permitindo aos nossos clientes reutilizar 
a acumulação do calor que estaria per-
dida noutros processos, resultando num 
desenvolvimento de poupança e produto 
sustentável. 

“MAESTRO” Um único control de 
trama

O Sistema de control de trama MA-
ESTRO no R9500 é inovador, único e 
somente oferecido pela Itema. O Siste-
ma oferece:

• Processamento eletrónico de cada sinal 
de trama através da plataforma NCP

• Regulação e controlo constante da 
sensibilidade de cada posição.

Graças a este sistema, cada inserção de 
trama deficiente gerado pela apresen-
tadora ou flecha, pode ser evitado

De facto, a máquina parará antes de 
permitir a inserção incorreta, eliminando, 
assim a possibilidade de defeito no tecido. 

Monitorizado e controlado diretamente 
pela plataforma NCP, o MAESTRO é, 
sem dúvida, o mais flexível e preciso do 
que os controlos de trama disponíveis no 
mercado.

Versatilidade, eficiência e otimização



Ecrã tátil a cores

Diagnóstico integrado

Tecnologia de ponta

LoomBrowser: uma ligação direta com o tear



Ecrã tátil a cores

O R9500 vem com tecnologia de ponta e 
oferece uma nova plataforma eletrónica 
em que o ecrã tátil a cores atua como 
um interface do Utilizador. 

O software intuitivo orienta habilmente e 
facilmente o diálogo com os tecelões e 
técnicos. 

A máquina interativa interface garan-
te uma experiência de fácil utilização e 
acesso rápido à informação desejada. 

Tecnologia de ponta

O tear utiliza um moderno e podero-
so microprocessador com um sistema 
operacional de tecnologia de ponta com 
Windows CE para gerenciar a interface 
do utilizador.

A ligação Ethernet, juntamente com uma 
ou mais opções interativas Itema, permi-
te que o tear R9500 interaja rapidamen-
te, tanto com a rede corporativa como 
com a internet.  

Nunca foi tão fácil guardar, alterar ou 
transferir as configurações do tear, 
isto porque existe o USB standard de 
memória.

Diagnóstico integrado

Na Itema reconhecemos “tempo é di-
nheiro”. Por esta razão temos no R9500 
e mais do que nunca, o melhor software 
de diagnóstico!

Acedendo simplesmente ao ecrã tátil 
pode facilmente ativar o teste de con-
trolo para cada dispositivo, incluindo as 
placas eletrónicas. 

Os nossos engenheiros têm desenvolvido 
especificamente essa funcionalidade para 
que ele possa ser utilizado sem quaisquer 
ferramentas especiais ou competências 
específicas pelos operadores do tear.

O novo e inovador iPOS

iPOS – Intelligent Production Optimi-
zing System – é uma ferramenta nova, 
opcional, desenvolvida para otimizar a 
produtividade da máquina através do 
controlo de velocidade e paragens.

Definindo simplesmente os parâme-
tros de eficiência e paragens. O iPOS 
monitoriza os dados da máquina num 
determinado intervalo de tempo. Se a 
máquina não está em conformidade 
com os parâmetros, o Sistema inter-
vém automaticamente para restaurar 
a velocidade e otimizar a produtivida-
de, aumentar a produção e melhorar a 
qualidade do tecido.

LoomBrowser: uma ligação 
direta com o tear

Basta instalar o LoomBrowser Itema num 
PC escolhido para monitorizar a eficiên-
cia, a mudança e carregar as configura-
ções da máquina, criar ou guardar novos 
desenhos e armados. Com um simples 
clique no ícone escolhido do tear, entre 
aqueles instalados, é possível aceder a 
todas as informações relacionadas com 
a máquina, como se fosse duma pessoa 
em frente ao tear.

ILMS: uma forma revolucionária 
de aceder ao tear

A mais recente inovação da Itema é o 
nosso Itema Loom Management System 
(ILMS), que permite com incrível facilida-
de aceder aos dados da máquina a partir 
de computadores ou dispositivos móveis 
como tablets e smartphones. O software 
do sistema de trabalho inovador através 
de um acesso do cartão SIM integrado 
através de um servidor WEB. 

É finalmente possível ver em tempo real 
o estado dos teares, os dados têxteis e 
parâmetros, bem como a capacidade de 
ver e baixar as estatísticas da máquina 
num arquivo Excel, tornando-se acessível 
para o cliente as informações essenciais 
sobre as operações dos teares.

A Máquina inteira ao seu alcance



Largura nominal da máquina (cm)

• Pinça SK 
170, 190, 210, 220, 230, 260, 280, 300, 
320, 340, 360, 380, 400, 430, 460, 540

• Pinça FPA 
170, 190, 210, 220, 230, 260, 280, 300, 
320, 340, 360

Acoplamento

• Maquineta Stäubli 2670, 3020 ou 3060 
(até 20 liços)

• Maquina de Excêntricas Stäubli 1681 
(até 8 excêntricas)

• Jacquard eletrónico

Sistema de inserção

• SK: sistema com ganchos na guia de 
nastro tipo monotrilho

• FPA: Sistema de “Vôo livre” com pista 
de feltro

Versão de orgão

• Orgãos simples ou jumelados

• Diâmetro 800, 1000 ou 1100 mm

• Orgão superior: 800 ou 1000 mm

Inserção de trama

• Seletor eletrónico de trama:  
4, 8 ou 12 cores

• Tesoura de trama tipo ROTOCUT 

• Tesoura de trama motorizada, 

programável*

Densidade da trama

• Standard: 5–400 batidas/cm

• 1–20 batidas/cm a pedido*

• Densidade da trama programável direta-
mente no desenho

Ourelas

• Ourelas motorizadas e giro inglês 

• Ourelas remetidas pneumáticas laterais 

e central*

• Ourelas remetidas mecânicas laterais e 

central*

• Tesoura térmica*

Quebra teia

• Quebra teia elétrico ou eletrónico com 6 
ou 8 réguas

Desenrolador da teia

• Aparelho motorizado com controlo 
eletrónico



Rolo de tecido

• Aparelho motorizado com controlo 
eletrónico

• Rolo de tecido diâmetro: Até 550 mm 

• Enrolador externo*

Conectividade

• Interface Ethernet 
(com LoomBrowser e/ou ILMS)*

• Interface Série VDI: para dados 

bidirecionais*

• Interface Paralelo: para Mono direcional-

Transmissão de dados*

Outras opções*

• Lâmpada LED no pente

• Lâmpada para inspeção do tecido 

• Unidade de sucção mais forte

• Tomada elétrica auxiliar de serviço 

(220V, 16A)

R9500 em resumo

* Sob encomenda



B

A

Largura nominal Largura total (A)

1700 mm 4300 mm
1900 mm 4500 mm
2100 mm 4700 mm
2200 mm 4800 mm
2300 mm 4900 mm
2600 mm 5200 mm
2800 mm 5400 mm
3000 mm 5600 mm
3200 mm 5800 mm
3400 mm 6000 mm
3600 mm 6200 mm
3800 mm (*) 6400 mm
4000 mm (*) 6600 mm
4300 mm (*) 6900 mm
4600 mm (*) 7200 mm
5400 mm (*) 8000 mm

(*)  Largura da máquina 3800 mm, 4000 mm, 
4300 mm, 4600 mm, 5400 mm somente com SK 
Sistema de transferência de trama

Profundidade (B)

com 800 mm órgão 1920 mm (**)
com 1000 mm orgão 2062 mm (**)
com 1100 mm orgão 2165 mm (**)

(**) placas de pé excluídas

Dimensões (mm)



D 4190 S08R9500

Largura nominal (cm)

170, 190, 210, 220, 230, 260, 280, 300, 
320, 340, 360, 380, 400, 430, 460, 540

Armação

D Maquineta 
C Máquina de excêntricas 
J Jacquard

Cores de trama

4, 8, 12

Versão do orgão

S08 Orgão simples 800 mm 
S10 Orgão simples 1000 mm 
S11 Orgão simples 1100 mm 
D08 Orgão jumelado 800 mm 
D10 Orgão jumelado 1000 mm 
D11 Orgão jumelado 1100 mm 
S8S Orgão superior 800 mm (*) 
S1S Orgão superior 1000 mm (*)

(*) disponível em combinação com órgão superior simples ou jumelado



Outra prespetiva



Versatilidade excecional de artigos e desenhos. 
Inovações tecnológicas para o topo da categoria

2 anos de garantia  
para os teares certificados QRP

PINÇA





Itema é um líder global de soluções 
avançadas para tecelagem, incluindo o 
melhor da classe em teares, peças so-
bressalentes e serviços integrados.

A nossa empresa é a única fabricante no 
mundo a fornecer as melhores tecnolo-
gias de inserção de trama, pinça, ar e 
projétil, com um amplo portfólio de pro-
dutos e uma dedicação constante para 
inovação contínua e desenvolvimento 
tecnológico dos nossos teares.

Para mais informações sobre a Itema e 
nossos teares, por favor entrar em con-
tacto com a nossa equipa de vendas 
no seu país ou para encomendar peças 
de reposição visite o nosso website  
www.itemagroup.com.

Itema S.p.A. 
Sede da empresa

Via Cav. Gianni Radici 4
24020 Colzate (BG), Italy
Phone +39 035 7282111
Fax +39 035 740505

Itema worldwide
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Italy · Switzerland · China · Hong Kong · India · Japan · USA · Dubai
www.itemagroup.com 

contact@itemagroup.com

3 TECNOLOGIAS

1 MARCA


