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R9500 Rapierli Dokuma Makinası

2012’nin sonlarına doğru piyasaya sunulduğundan bu 
yana; Itema R9500, dokuma tarihininin en çok satılan, 
adından söz ettiren ve en başarılı rapier dokuma tezga-
hı olmuştur.

Piyasaya sunmakta olduğumuz kendi alanında en hızlı ve en ge-
lişmiş rapier makinası olan R9500, Itema için bir gurur kaynağıdır. 
Geniş uygulama alanı ile R9500 İtema’nın belkemiğidir ve kesinlikle 
en çok satılan ürünüdür. R9500’ ün cesaret verici başarısı, sürekli 
siparişlerin beklenenden daha iyi çıkması ve Müşteri deneyimlerin-
den elde edilen mükemmel sonuçlar ile doğrulanmıştır.

Kullanımının kolay olması ve eşsiz dokuma kalitesini sağlama-
sı açısından İtema’nın en fazla katma değer sağlayan ürünüdür. 
Esasen çok yönlü kullanım imkanı ile R9500 müşterilerine yeni fır-
satlara cevap verebilme ve yeni pazarlara hızla girebilme imkanı 
sunmaktadır.

Basit ama kapsamlı NCP tasarımı (New Common Platform - Yeni 
Ortak Platform) dokuma makinasının tüm teknik parametrelerini 
kolaylıkla kontrol etmenizi sağlamaktadır. Hareket ve transfer sis-
temindeki radikal gelişmeler tutarlı, düşük titreşim değerleri ile yük-
sek devirler yapılmasına imkan veren çok daha güçlü bir makinayı 
ortaya çıkarmıştır.

Ayrıca elektronik ve mekanik parçalarının büyük bir bölümünün 
A9500 ile değiştirilerek kullanılabilmesi her iki teknolojiyi kullanan 
müşterilerin işletim maliyetlerini düşürmektedir. 

R9500 uzaktan erişim ve kontrol için en son teknolojiyi sunmakta 
olan modern bir makinadır ve stratejik olarak kolay kullanım ve hızla 
değişen ortamlara kolaylıkla entegre olacak şekilde tasarlanmıştır.

Şimdi, R9500’ün büyük başarı hikayesinin bir parçası olma ve 
fırsatları avantaja dönüştürme sırası size geldi.

Şimdi Kalite, Güvenilirlik ve Per-
formans QRP damgamızın vermiş 
olduğu gönül rahatlığı ile dokuma 
hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Itema’nın R9500 rapieri prestijli 
QRP damgasını gururla taşımak-
tadır. 

Dokuma makinalarımıza fazla-
sıyla inanmaktayız ve bu nedenle 
her bir QRP onaylı Itema makina-
sı iki yıl süre için garantilidir.

Itema dünyada bu garantiyi sağ-
layan tek üreticidir.

Araştırma ve geliştirmeye, ino-
vasyona ve Müşterilerimize olan 
kararlı bağımlılığımız kapsamlı 
ürün testlerimizi en üst düzeye çı-
karmakta bize ilham vermektedir. 

Müşterilerimize, onların zorlayıcı 
ürün performansı beklentileri-
ni ve yatırımın geri dönüşünü 
sağlam bir şekilde karşılayan 
veya fazlasını sunan yöntemler 
sağlamak üzere yorulmaksızın 
çalışmaktayız.

Nasıl ürün tasarladığımızı, geliş-
tirdiğimizi, yalın üretim yaptığı-
mızı, ürünlerimizi müşteriye nasıl 
teslim ettiğimizi ve Müşterilerimi-
ze sunduğumuz ürün ve garan-
timizin sarsılmaz güvenilirliğinin 
kanıtı için QRP işaretine bakınız.





Dayanıklı, Yüksek Hassasiyette Makine Şasisi

Geliştirilmiş Tefe Vuruş HareketiHızlı Tip Değişim

Etkin Merkezi Yağlama



Dayanıklı, Yüksek Hassasiyette 
Makine Şasisi

R9500 ağır iş yükünü kaldırabilen şasisi 
ile yüksek hızda düşük titreşim değerleri 
sunmaktadır.

Ana yanal şasiler arasında konumlandırılmış 
güçlü hareket mekanizması, hareket halin-
de zor desen veya dengesiz stil dokumalar-
da bile en düşük maliyet ve bakımla azami 
kontrolü sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Yeniden tasarlanan tefe ve arka köprü 
mekanizması en önemli yeni gelişim nok-
talarıdır. Yeni arka köprü düşük çözgü 
gerginliği ve temizleyici çözgü ağız ara-
lığını mümkün kılarken, yeni tefe meka-
nizması tasarımı da hız ve çok çeşitliliği 
teşvik etmektedir.

R9500’ün yapısı, fantezi üst levent veya ke-
narlar için ufak jakar ile donatılmaya hazırdır. 

R9500 yalınlık, kullanıcı dostu olma, 
düşük profil, az sayıdaki makina gövde 
kapakları sayesinde kolay bakım yapıla-
bilmesi özellikleri ile hayata geçmiştir.

Piyasadaki en kompakt rapier 
dokuma makinesi

R9500’in kapladığı alan dokuma sanayi-
sindeki en azaltılmış boyutlardır. Dokuma 
fabrikalarına R9500’ün eklenmesi tercihi, 
Müşterilerimizin mevcut alanlarını opti-
mize ve maksimize etme imkanının yanı 
sıra makine yerleşimleri için de daha fazla 
alan kazandırmaktadır. 

Küçültülmüş makine boyutu, minimum 
seviyede gürültü ve titreşim, tüketim ve 
performans arasındaki dengede sınıfın-
da en iyi olma özellikleri; Itema R9500’ün 
günümüz piyasasında en başarılı rapier 
dokuma tezgahı olmasının sebeplerinden 
sadece birkaç tanesidir.

Geliştirilmiş Tefe Vuruş Hareketi 

R9500’ün tefe vuruş hareket mekanizması 
ana yapının içerisine kumaşın altına yerleş-
tirilen tefe kamları ile entegre edilmiştir ve 
bu sayede daha güçlü vuruş gücü garanti 
eder ve dokuma kumaşlarına çok yüksek 
kaplama faktörü olanağı sunar.

Etkin Merkezi Yağlama

Makina parçaları çift filtreli ana yağ tankından 
sağlanan yağ ile Merkezi Yağlama Sistemi 
tarafından yağlanır. Yeni şanzıman ve me-
kanik parçaların kapsamlı testleri aracılığıyla 
ve tasarımsal olarak yağlama sistemi düşük 
yağ ısısı (10° C’den az) makina parçalarının 
yaşam sürelerinin önceki modellere nazaran 
daha uzun olmasına imkan sağlamaktadır.

Basit ve kolay değiştirilebilir yağ dağı-
tım memeleri tüm makinalarda standart 
olup, verimli yağlamaya ve düşük makina 
bakım maliyetlerine etkendir.

NCP – Yeni Ortak Platform – Elektronik 
Sistem, sistem sıcaklık ve basınç değer-
lerini sabit tutarak emniyetli çalışma pren-
sibini korur. 

Kavramasız Ana Motor

“Direct Drive” Ana hareket motoru, do-
kunmatik giriş ekranı vasıtası ile devri 
ayarlanabilir elektronik ve fırçasız motor 
teknolojisine dayanmaktadır. Geleneksel 
dişli tertibatı ve mekanik parçalar asgari 
sayıya indirilerek bir önceki versiyona göre 
enerji tüketim değerleri %20 düşürülmüş-
tür. Parçaların asgari sayıya indirilmesi aynı 
zamanda daha az parça ve daha düşük 
bakım maliyeti avantajı sağlamaktadır.

Motor basit ve güvenilirdir, ayrıca soğutma 
sistemine gerek duymaz.

Yazılım sayesinde herhangi bir mekanik 
anahtar gerekmeden çerçeve ağızlık ke-
sişim ayarı konsol üzerinden elektronik 
yapılır.

Hızlı Tip Değişim

R9500 tip değişim ve ayar süreçlerini 
azaltmak üzerine tasarlanmıştır.

Hızlı levent söküm kolaylığı ve hareketli 
çözgü durdurma lamel sistemi tüm ma-
kinalar için standarttır. Bunun üzerine; 
DRC4 çerçeve bağlantı tipi çerçeve ve 
tahar takım değişim sürelerini azaltır.

Tek bir dayanak üzerine yerleştirilen cım-
bar takımı çok kolay olarak kaydırılabilir 
ve tip değişim sürelerinin daha da kısal-
masına olanak verir.

Yeni yüksek hassasiyet ve dayanıklılık testi



İyileştirilmiş ağızlık geometrisi

Eşsiz rapier hareket sistemi “Turboprop”

Kancalı atkı transfer sistemi SK 2.0

Yeni FPA 2.0 Atkı Transferi



İyileştirilmiş ağızlık geometrisi

R9500’ün yeni ağızlık geometrisinin te-
melinde yüksek hız ve rapierler çin daha 
küçük ağızlığa duyulan ihtiyaç yatmakta-
dır. Daha uygun değerler ile daha fazla 
esnek çalışma imkanları yaratılmıştır.

• Tarak tarafına yaklaştırılan 1. Çer-
ceve pozisyonu, daha düşük ağızlık 
geometrisine yardımcı olur ve yüksek 
devirler daha kolay elde edilir. Çerçeve 
ve gücü gibi makina aksamları daha 
uzun ömürlüdür.

• Yüksek atkı sıkıştırma gücünü veya 
yüksek kaplama faktörünü elde etmek, 
sık ve ağır ürünlerin dokunabilirliğini 
rahatlatmak için tarak vuruş stroku 
arttırılmıştır.

Tüm parçalar mükemmel kalitede kumaş 
üretilmesi için geliştirilmiştir.

Eşsiz rapier hareket sistemi 
 “Turboprop”

R9500 tamamen yeniden dizayn edilen 
muhteşem sonsuz dişli sistemine sahiptir. 
“Turboprop” olarak isimlendirilen bu ha-
reket sistemi, minimum sayıdaki hareket-
li parça ile hem emniyet sağlamakta ve 
daha az bakım gerektirmektedir.

• Mekanizma dengeli ve hatasız calışma 
prensibini sağlamak icin yan duvarlar 
içine gömülmüştür.

• Yeni taşıyıcı ve hereketli kaydırıcı 
havacılıkta kullanılan alaşımlar ile tasar-
lanmıştır ve yüksek makine hızları için 
daha uzun bir ömür sağlar.

• Tüm hareketli parçaların direk olarak 
yağlanması, dinamik yağlama gibi 
standarttır.

Yeni Turboprop dizaynı ve ayar düzeneği, 
düzenli bakım prosedürlerine ve ayar için 
dokuma personelin ek zamanına ihtiyaç 
duymaz. Güvenilirlik, düşük maliyet ve 
sürekli performans R9500 Rapierli Doku-
ma Makinasının püf noktalarıdır.

Kancalı atkı transfer sistemi SK 2.0

Yeni SK 2.0 Transfer Sistemi yüksek hız 
ve çeşitlilik için geliştirilmiştir. Tefe üzerin-
de konumlandırılmış klavuz kancalar için-
de çok geniş bir atkı aralığını çalışabilen 
bu sistem, bugün pazarın en gelişmiş atkı 
transfer sistemidir. Çok hafif seramik kaplı 
tek parça rapier gövdesi ile SK 2.0 siste-
mi dengeli, yüksek hız performanslı olup, 
az yıpranmaktadır.

Diğer önemli noktalar:

• Transfer kalitesini ve verimliliği arttır-
mak için rapier tarak tarafina çok daha 
yakın konumlandırılmıştır.

• Sağ rapier alıcı başlığı, tutucu içerisine 
entegre kalıcı bir mıknatıs kullanarak 
benzersiz ve patentli bir açılış sistemi 
özelliği sunar, bu şekilde daha kolay 
atkı bırakımı ile rapier’in yüksek direnci 
bir araya gelir.

Yeni FPA 2.0 Atkı Transferi

Yeni geliştirilmiş olan FPA 2.0 – Serbest 
Pozitif Yaklaşım – atkı transferi esnek po-
zitif rapier felsefesi ile yüksek performans 
ve verimliliğini bir araya getirerek Müşteri-
lerimize en sofistike kumaşlarda bile sınır-
sız yaratıcılık olanakları sunar. 

FPA 2.0 Sistemi, motorize atkı makasının 
her renk ve atkı tipi için farklı derecelerde 
ki kesimi sayesinde en geniş aralıkta fan-
tezi, çok filamentli, metalik ve monofila-
ment ipliklerin dokunması artık mümkün 
hale gelmektedir.

Bununda ötesinde, FPA 2.0, ağızlık içerisin-
de kancasız transfer ile en hassas çözgü ip-
liklerinde bile daha hafif işleme olanağı sağlar. 

FPA 2.0, teknik dokumalardaki en kali-
teli iplikler veya yüksek sağlamlığa sahip 
çoklu atkı yerleştirme kumaşlı teknik 
tekstil için en ideal çözümdür. 

Emsalsiz Atkı Atım Sistemi



Atkı Kesme Opsiyonları: Motorize kesme

Yeni Atkı İpliği SeçicisiAtkı Kesme Opsiyonları: Rotocut



Atkı Kesme Opsiyonları

R9500, tüm dokuma gereksinimlerini 
karşılamak üzere atkı kesimi için iki se-
çenek sunar.

• Turu ayarlanabilen motorlu döngü 
kesim “Rotocut”

Yeni tasarlanmış atkı makası “Ro-
tocut”, atkı ipliği için en mükemmel 
kesme zamanına olanak tanıyan döner 
bıçaklı bir özellik sunar. Aparat, atkı ip-
liğini tuttuktan sonra tüm atkı ipliklerini 
aynı anda keser ve basit hareket me-
kanizmasına bağlı olarak en iyi sonucu 
ve optimum verimliliği sağlar.

• Atkı kesim derecesi ayarlanabilen 
Motorlu Atkı Kesici

Benzersiz, elektronik, motorlu atkı ke-
sici en talep gören kumaş gereklilikle-
rini bile karşılamak üzere geliştirilmiştir. 
Motorlu atkı kesici, talep halinde, fan-
tazi kumaş ve/veya çoklu atkı konfigü-
rasyonları için en ideal çözümdür. 

Yenilikçi teknolojisi ve mikroişlemci ile 
kontrol ediliyor olmasına bağlı olarak mo-
torlu atkı kesici azami seviyede çok çeşit-
lilik ve tekstil verimliliği sunarak herbir atkı/
renk için bağımsız kesim zamanı ayarla-
ma olanağı sağlar. Bu özellik, verimliliği 
arttırmak, çok çeşitliliği genişletmek ve 
fireyi asgari düzeye indirmek için tasar-
lanmış hassas ve gelişmiş bir araçtır. 

Yeni Atkı İpliği Seçicisi

4-8 yada 12 renk konfigürasyonu için 
uygundur.

Maksimum çeşitliliği sağlamak için yeni-
den dizayn edilmiştir.

Bakım gerektirmez, mikroişlemci tarafın-
dan çalıştırılır ve kontrol edilir. Selektörün 
atkı taşıyıcı koluna yapılan hassas ayar ile 
taşıyıcı kolun hareketi daha yumuşak hale 
getirilerek komşu atkıların rahatsız edil-
mesi engellenir. Kompak tasarımı ağızlığa 
verilen her renk atkının atkı makasına aynı 
noktalarda pozisyon almasını sağlar.

Dokuma ve bakım personelinin atkı tamir 
ve tip değişim zamanını kısaltacak şekilde 
tasarlanmıştır.

Emsalsiz Atkı Atım Sistemi



En iyi Kumaş Kalitesi: Kullanıcı dostu menü

Geliştirilmiş Çözgü Salma ve Kumaş Çekim Sistemi

Yenilikçi Leno ve Yardımcı Kenar Aparatı – ISD



R9500 sayısız uygulamalara açık, doku-
ma aralığı geniş esnek bir makinadır.

R9500 kaliteden, devirden ve verimlilik-
ten ödün vermeden tüm pazarlar için çö-
zümler üretebilme özelliğine sahiptir.

Geliştirilmiş Çözgü Salma ve 
Kumaş Çekim Sistem

Tüm makinalar elektronik çözgü salma ve 
elektronik kumaş çekim sistemine sahiptir.

Dişli grubu bir yağ banyosu içinde çalışır; 
atkı sıklığı mikroprosesör vasıtası ile konsol 
üzerinden değiştirilir.

Çoklu levent kullanımlarında her bir levent 
elektronik salma sistemine sahiptir.

Yenilikçi Leno ve Yardımcı Kenar 
Aparatı – ISD

R9500 dokuma makinesi hem kenar, 
hem de leno bağlama için standart bir 
hareket kullanır.

ISD, üzerindeki kullanıcı arayüzü aracı-
lığıyla yardımcı kenarları kesişimleri ve 
temel ağızlık desenlerinin bağımsız olarak 
ayarlanmasını sağlar.

Rutin temizleme sıklığından başka fırçasız 
motor; bakım ve ayar gereksinimlerini or-
tadan kaldırır.

En Iyi Kumaş Kalitesi

Duruş izleri özel hazırlanmış yazılım saye-
sinde engellenir. Makinanın çok süratli bir 
şekilde çalışması ve durması, tarak hare-
ketinin doğru noktada pozisyon alması 
Direk Tahrik Motoru ile garanti edilir. Zor 
ve karmaşık yapıdaki dokumalar için ya-
zılım kolaylıkla modifiye edilebilir.

İtema tarafından tasarlanmış, yenilikçi 
ağızlık geometrisi, maksimun dokuma 
devirlerini ve en iyi kumaş kalitesini des-
tekler. Tefe hareketinin makina bilgisayarı 
tarafından sürekli takip edilmesi ve bu ye-
nilikçi ağızlık geometrisi ile başlangıç izleri 
ortadan kaldırılır. R9500 tasarım stratejisi 
her hangi bir soru işareti bırakmayacak 
şekilde hatalı ürünleri ortadan kaldırmak 
üzere yapılmıştır.

Kalite ve esneklik: başarıya ulaştıran ikili



Kenar opsiyonu: Pnömatik kenar örme aparatı

Eşsiz atkı kontrolü “MAESTRO”

Elektronik Atkı Germe Aparatı

Kullanışlı “LoomCooler”



Birçok Kenar Tipi Yapma 
 Seçenekleri

Kenar formasyonu için çok geniş aralık-
ta seçenekler mevcuttur. Standart kesi-
cilerin yanı sıra, termik kesici, mekanik 
ve hava ile çalışan kapalı kenar “tuck-in” 
aparatları da mevcuttur.

Bunun da ötesinde yeni pnömatik kapalı 
kenar “Tuck-in” aparatları azami kumaş 
kalitesine ve tutarlı bir kumaş firesi azal-
tımına yardımcı olan daha dar kapalı ke-
narlara sahip olma olasılığına olanak tanır.

Elektronik Atkı Germe Aparatı

Elektronik tansiyon aparatı bir opsiyon 
seçeneğidir. R9500 ün yumuşak atkı atım 
karakteristiğinin yanısıra, elektronik atkı 
tansiyon aparatı nin kullanımı kırılgan ve 
zayıf atkı ipliklerinin kullanımı esnasında 
fayda sağlar.

Kullanıcı konsol üzerinden programlana-
bilen elektronik tansiyon aparatı, toz biriki-
mini önlemek için kendi kendini temizleme 
özelliğine sahiptir.

Kullanışlı “LoomCooler”

R9500 kullanışlı ve dayanıklı elektronik 
kontrollü soğutma sistemi olan Loom-
Cooler opsiyonu ile birlikte gelmektedir.

Başlangıç aşamasında dokuma tezgahla-
rı maksimum ısıyı yayacak şekilde tasar-
lanmış olduklarından LoomCooler aynı 
zamanda Müşterilerine sunduğu etkin ısı 
kazanımı çözümü ile diğer işlemlerde israf 
edilen termal enerjiyi geri kazandırarak 
toplam maliyetlerde tasarruf sağlamada 
ve daha çevreci üretim yapmada kendi-
sini kanıtlamıştır. 

Eşsiz atkı kontrolü “MAESTRO”

R9500 Maestro Atkı Kontrol Sistemi ye-
nilikçi, eşsiz ve sadece İtema tarafından 
sunulan bir sistemdir.

• NCP işlemcisi tarafından her atkı ta-
mamen dijital olarak kontrol edilir.

• Her bir ayrı pozisyon için ayrı hassasi-
yet ayarı yapılabilir.

Ek olarak atkı selektörü veya rapier baş-
lığından kaynaklanan herhangi bir atkı 
hatasından kaçınılmasını sağlar. Örneğin; 
makina yanlış bir atkının veya çift atkının 
birden atılmasına izin vermeyecektir.

NCP tarafından takip ve kontrol edilen 
MAESTRO, şüphesiz pazardaki en esnek 
ve eşsiz atkı duyucu sistemi dir.

Çok yönlülük, verimlilik ve optimizasyon



Tamamı Renkli Dokunmatik Ekran

Anlık hata teşhisi

En Gelişmiş Teknoloji

LoomBrowser: Makinaya Doğrudan Erişim



Tamamı Renkli Dokunmatik 
Ekran

R9500, kullanıcı arayüzü olarak kullanı-
lan tamamı renkli, dokunmatik ekranlı, 
son teknoloji ile yapılandırılan Yeni bir 
Elektronik Platform ile birlikte gelmekte-
dir. Kullanıcı dostu yazılım, dokumacı ve 
teknisyenlerle iletişim kurmada büyük ko-
laylık sağlar. Makinanın interaktif arayüzü 
kullanıcı dostu tecrübe ve istenen bilgiye 
hızlı erişim sunar.

En Gelişmiş Teknoloji

Makina kullanıcı arayüzü için Windows 
CE tabanı üzerinde çalışan “Günümüzün 
En Gelişmiş Teknolojiye Sahip Mikro İş-
lemci” li PC Ana Kartını kullanmaktadır. 
Itema’nın bir veya daha çok interaktif 
seçeneği eternet bağlantısı ile bir arada 
sunan R9500’ün yerel ağa (fabrika ağına) 
ve internet ağına kolayca bağlanmasını 
sağlar.

USB hafıza kartı ile makina ayarlarının 
kaydedilmesi, değiştirilmesi ve aktarılma-
sı hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Anlık hata teşhisi

Bizler, İtema’da zamanın para demek 
olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu neden-
le, R9500’ü olabilecek en iyi hata teşhis 
programı ile donattık. Dokunmatik ekran 
ile her bir uygulama veya cihazın, hatta 
herhangi bir elektronik kartın fonksiyonel-
lik testi kolaylıkla yapılabilir. Mühendisleri-
miz bu sistemi; elektronik kart okuma bil-
gisine dahi sahip olmayan dokumacıların 
bile herhangi başka bir cihaz kullanma-
dan çözebilmeleri için tasarladılar.

Yeni ve Yenilikçi iPOS

IPOS - Intelligent Production Optimi-
zing System - veya diğer adı ile akıllı 
üretim optimizasyon sistemi opsiyonel 
bir özelliktir. Makina devir ve duruş se-
viyelerini gözlemleyerek makinanın en 
verimli halde calışmasını sağlar.

İ-POS, makina bilgilerini verilen bir süre 
içerisinde gözlemleyerek duruş ve ve-
rimlilik parametrelerini oluşturur. Eğer 
makina bu değerlerin dışına çıkacak 
olursa, sistem otomatik olarak makina 
hızını tekrardan ayarlar. Makina verimlili-
ği ve beraberinde kumaş kalitesi en üst 
noktada tutulur.

LoomBrowser: Makinaya Doğru-
dan Erişim

Itema tezgah tarayıcısı LoomBrowser’ı 
kişisel bilgisayarınıza yükleyerek makina 
ayarlarını değiştirip tekrar yükleyebilir, 
yeni atkı ve armür deseni girebilir veya 
makinanızın verimliliğini takip edebilirsi-
niz. Her hangi bir makinanın değerlerine 
bu program vasıtası ile sanki makina önü-
nüzdeymiş gibi kolaylıkla ulaşırsınız.

ILMS: Makinaya Erişimde Çığır 
Açan Yöntem

İtema’nın en son sunduğu inovasyonu 
olan Itema Tezgah Yönetim Sistemi (ILMS) 
ile tablet ve akıllı telefonlar benzeri bilgi-
sayar ve mobil cihazlar aracılığıyla makina 
verilerine uzaktan kolay erişim sağlanır.

İtema’nın yenilikçi karar-verme yazılım 
paketi gömülü SIM kart sayesinde web 
sunucusu ile bağlantı kurar. Artık makina-
larınızın, tekstil verilerinizin ve ayarlarınızın 
mevcut durumunu gerçek zamanlı olarak 
görebilmenizin yanı sıra dokuma makina-
nızın işlemleri hakkında size önemli bilgiler 
verecek makina istatistik bilgilerini Excel 
sayfasına indirip görüntüleme imkanı 
bulunmaktadır.

Tüm makina parmaklarınızın ucunda



Nominal dokuma enleri (cm)

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

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

Ağızlık tipi

• Stäubli 3020 veya 3060  
(20 çerçeveye kadar)

• Stäubli Cam Motion (Kam Hareketi) 1681 
(8 çerçeveye kadar)

• Elektronik Jakar

Atkı transfer Sistemi

• SK: monoray kanca kılavuzları ile transfer

• FPA: kadife keçe üzerinde serbest 
transfer

Çözgü Leventi

• Yekpare veya ikiz levent tertibatı

• Çaplar 800, 1000 veya 1100 mm

• Üst levent tertibatı 800, 1000 mm

Atkı atımı

• Elektronik atkı selektörü:  
4, 8 ya da 12 renk

• Atkı kesim tipi ROTOCUT

• Programlanabilir motorize atkı kesim 

tertibatı*

Atkı Sıklığı

• Standart: 5–400 atkı/cm

• İstek üzerine 1–20 atkı/cm*

• Armür deseni içinde programlanabilen 
sık seyrek özelliği

Kenarlar

• Motorlu, elektronik kontrollü kenar ve 
leno aparatı 

• Pnömatik kapalı kenar sistemi*

• Mekanik kapalı kenar sistemi*

• Kenar için termik kesici*

Çözgü Durdurma Tertibatı

• Elektrikli veya elektronik standart 6, 8 veya 
özel 12 sıralı çözgü durdurma tertibatı

Çözgü Salma

• Elektronik kontrollü



Kumaş Çekim Sistemi

• Elektronik kontrollü

• Kumaş sarma rolik çapı:  
550 mm e kadar 

• Harici dok sarım ünitesi*

Bağlantı

• Eternet arayüzü 
(LoomBrowser’lı ve/veya ILMS’li)*

• Seri VDI arayüzü:  

İki yönlü veri transferi için*

• Paralel arayüz:  

Tek yönlü veri transferi için*

Diğer opsiyonel özellikler*

• Tarak üzeri LED lamba tertibatı

• Kumaş hata teşhis lambası

• Daha güçlü emiş ünitesi

• Harici elektrik prizi (220V, 16A)

Bir Bakışta R9500

* Talep üzerine eklenir
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Dokuma Eni Makina Eni (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

Derinlik (B)

800 mm çaplı levent 1920 mm (**)
1000 mm çaplı levent 2062 mm (**)
1100 mm çaplı levent 2165 mm (**)

(**) ayaklıklar hariç

Boyutlar (mm)

(*)  Sadece SK 2.0 Atkı Transfer Sistemi ile 
3800 mm, 4000 mm, 4300 mm, 4600 mm, 
5400 mm makine genişliği



D 4190 S08R9500

Nominal dokuma enleri (cm)

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

Ağızlık Tipi

D Armür 
C Kam Hareketi 
J Jakar

Atkı Renk Adedi

4, 8, 12

Levent Tipi

S08 Yekpare Levent 800 mm 
S10 Yekpare Levent 1000 mm 
S11 Yekpare Levent 1100 mm 
D08 İkiz Levent 800 mm 
D10 İkiz Levent 1000 mm 
D11 İkiz Levent 1100 mm 
S8S Üst Levent 800 mm (*) 
S1S Üst Levent 1000 mm (*)

(*)  Yukarıda belirtilen yekpare veya ikiz levent  
sisteminin beraber kullanım olasılığı



Diğer Perspektif



Kumaş ve Desende Yüksek Oranda Çok Yönlülük.  
Sınıfında En İyi Teknolojik Gelişmeler.

QRP sertifikası ile sevk edilen makinalar  
2 yıl garanti kapsamındadır

RAPIER





Itema sınınıfındaki en iyi dokuma ma-
kinaları, yedek parçaları ve entegre hiz-
metlerini içeren ileri dokuma çözümleri ile 
dünyada lider bir tedarikçidir.

Şirketimiz dünyada en iyi üç atım tek-
nolojisi olan rapier, airjet ve projectile’ı 
geniş ürün yelpazesiyle ve dokuma ma-
kinalarında teknolojik gelişime ve sürekli 
yenilikçiliğe bağlılık göstererek sunan tek 
imalatçıdır.

Itema hakkında daha fazla bilgi için, ülke-
nizdeki Satış Ekibimiz ile irtibata geçmek 
için, dokuma makinalarımız hakkında daha 
fazla bilgiye sahip olmak için veya yedek 
parça siparişleriniz için lütfen web sitemizi 
ziyaret edin: www.itemagroup.com.

Itema S.p.A. 
Şirket Ana Merkezi

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

Dünya çapında İtema
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