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Üç Farklı A9500



Itema Yeni Havajet Dokuma Konsepti

Itema şimdi siz değerli Müşterilerimizin her türlü ihtiyacını mü-
kemmel bir şekilde karşılayan doğru dokuma makinesi ile havajet 
dokuma makineleri serisini tamamlayarak havajet dokumada 
en son teknolojik atılımları sunmaktan gurur duyar. 

Rekabette fark yaratan ve eşsiz konseptteki Itema A9500 yeni 
havajet serisi daha basit etkin tasarımı ile zirvede yerini almıştır. 
Maksimum seviyede kullanım rahatlığı, çok yönlülük, güvenilirlik, 
verimlilik ve performans sunabilmek için Müşterilerimizi dinledik.

Halen başarılı olan A9500’ü temel alan Itema maksimum perfor-
mans için iki yeni havajet modeli tasarlamıştır. Paranızın karşılığı-
nı en iyi şekilde veren, dayanıklı, vazgeçilemez bir makine olan 
A9500e ve pazardaki en yüksek işletim hızını sunan en yenilikçi 
havajet makinesi olan A9500p.

A9500’ün tüm serisi pazar beklentilerini değiştirmek üzere gü-
venilir, yüksek hızlı performansa sahip, tutarlı kumaş kalitesi ve 
çok çeşitliliği ile havajet teknolojisinde yeni bir temel ölçüt tanım-
lamıştır. Bunun da ötesinde, mekanik ve elektronik parçalarının 
çok önemli bir kısmı tamamen rapier modellerimiz ile değiştirile-
bilmekte ve bu sayede her iki teknolojiye sahip Müşterilerimizin 
yedek parça maliyetleri azalmaktadır.

İstisnasız olarak A9500 serisi; havajet dokuma alanında “Tekno-
lojinin Geldiği Nokta’’ dan daha iyi bir durumda olduğundan aynı 
zamanda paranızın karşılığını en iyi şekilde veren A9500e, pazar-
daki en iyi çeşitliliği sunan A9500 veya en iyi hızı sunan A9500p 
ile en üst düzey seçenekleri sunmaktadır.

Gelişmiş kullanılabilirlik ve kullanım rahatlığı, arttırılmış 
çok çeşitlilik, indirgenmiş maliyet veya üstün performans 
ve en yüksek hızda dokuma arıyorsanız Itema sizlere en 
doğru havajet dokuma makinesini sunmaktadır.

Şimdi Kalite, Güvenilirlik ve 
Performans QRP damgamızın 
vermiş olduğu gönül rahatlığı 
ile dokuma hiç bu kadar kolay 
olmamıştı. Itema A9500 havajet 
dokuma makineleri serisinin 
tümü prestijli QRP damgasını 
gururla taşımaktadır.

Dokuma makinelerimize 
fazlasıyla inanmaktayız ve bu 
nedenle her bir QRP onaylı 
Itema makinesi iki yıl süre için 
garantilidir.

Itema dünyada bu garantiyi 
uzatan tek üreticidir.

Araştırma ve geliştirmeye, 
inovasyona ve Müşterilerimize 
olan kararlı bağımlılığımız 
kapsamlı ürün testlerimizi en üst 
düzeye çıkarmakta bize ilham 
vermektedir.

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

Nasıl ürün tasarladığımızı, 
geliştirdiğimizi, yalın üretim 
yaptığımızı, ürünlerimizi 
müşteriye nasıl teslim ettiğimizi 
ve Müşterilerimize sunduğumuz 
ürün ve garantimizin sarsılmaz 
güvenilirliğinin kanıtı için QRP 
işaretine bakınız. 



Yeni Itema A9500p, havajet serimizin 
şüphesiz yarış atıdır. Hızlı koşmak üzere 
doğan A9500p; Itema’nın ayrıcalıklı geliş-
miş özellikleri ile tamamen yüklü olarak 
gelmekte ve dokuma fabrikanızda hız için 
yeni bir temel ölçüt tanımlamaktadır.

A9500p daha hızlı ve yüksek-teknolo-
jili dokuma fabrikası işletmenize olanak 
tanıyarak sizi rakiplerinizden ayırmakla 
kalmaz bunun yanı sıra maliyetlerinizi de 
önemli derecede azaltarak para tasar-
rufu yapmanıza yardımcı olur. Size özel-
likle en çok katma değer sağlamak üzere 
tasarlanmış özelliklerin konfigürasyonuna 
bağlı olarak önceki modeller ile karşılaştı-
rıldığında %30’a kadar güç tasarrufu sağ-
lamak şimdi mümkün. Tasarruf iREED® 
ile garanti altında; Hava tüneli yeniden ta-
sarlanmış dokuma tarağı ve yeni dağıtım 

memesi konumu yüksek verimlilikte atkı 
atımı için dokuma tarağındaki hava akı-
mını optimize eder. Itema havajet dokuma 
makinenizin bakım ihtiyacını büyük ölçüde 
azaltacak tasarruf aynı zamanda düşük 
hava basıncı ve tek delikli taşıyıcı hava 
memeleri sayesinde oluşur.

A9500p standart olarak; hava püskürtme-
yi optimize ederek hava tüketimini azaltan 
patentli sistemi ve dijital Hava Tüketim 
Ölçüm Aleti ile sizin gerçek zamanlı hava 
tüketim verisine erişiminizi sağlayacak 
Gerçek Zamanlı Kontrol (RTC) ile dona-
tılmıştır. Dahil edilen diğer ayrıcalıklı özel-
liklerden bir tanesi de konsol üzerindeki 
otomatik meme tank basınç ayarıdır ve 
sonuncu ve bir o kadar da önemli özellik 
olarak da daha fazla kumaş üretmenize 
olanak tanıyan makine verimliliğini arttıran 

patentli yazılım Itema Üretim Optimizas-
yon Sistemi (iPOS)’tur.

Makine verimliliği ve üst düzey kumaş ka-
litesi İtema’ nın yenilikçi yaklaşımı ile ha-
yata geçirdiği A9500p modeli ile farklı bir 
boyut kazanıyor: Yardımcı hava memesi 
(pre-nozzle) önüne yerleştirilen yeni ikincil 
meme (Tandem Nozzle) teknolojisi, atkı ip-
liği üzerinde düşük hava basıncı ile homo-
jen dağılmış bir itici kuvveti garanti eder. 
Bu dokumacıya iki önemli avantaj sağlar. 
Bunlardan biri kumaş kalitesini daha yuka-
rılara taşıyacak atkı üzerinde oluşan düşük 
gerilimler, diğeri ise düşük hava tüketimine 
yardımcı olacak daha düşük hava basın-
cında çalışma imkanıdır.
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A9500, en devrimci makine teknolojisi-
ni geçmişteki tecrübeler ile harmanlar. 
A9500 Havajet, Müşterilerin hızla 
değişen pazar beklentilerini karşıla-
mak için güvenilir, yüksek hızlı per-
formansa sahip, seri üretimli, tutarlı 
kumaş kalitesi ve çok çeşitliliği ile 
yeni bir temel ölçüt tanımlamıştır.

Makine yüksek süratlerde en düşük titre-
şim değerleri ile çalışan güçlü ve dengeli 
bir makinedir. Ana yan çerçeveler arasın-
da konumlandırılmış ve itinayla dengeye 
oturtulmuş tefe hareket mekanizması 
Müşterinin talebine bağlı olarak bağlı 
kamlar veya krank mili mekanizması ile 
kullanılabilir. Itema A9500 tefe hareket 
mekanizması için her iki seçeneği 

de sunan pazardaki tek dokuma 
makinesidir. 

A9500 benzersiz bir ağızlık geometrisi 
sunar. Tarak tarafına yaklaştırılan ilk çer-
çeve pozisyonu ile gücü ve harniş çerçe-
velerine yüksek hız ve daha uzun ömür 
sağlayan düşük ağızlık geometrisine ola-
nak tanır. Daha uzun atkı atımı ile atkı ip-
liklerinde daha az gerilim sağlanır, bu da 
duruşları azaltırken verimliliği arttırır.

A9500 son derece çok çeşitliliğe sahip 
bir makinedir ve en çok tercih edilen ör-
güleri başarıyla üretmek üzere çok geniş 
çeşitlilikte kilit konfigürasyonlar ile birlikte 
tedarik edilebilir. Geniş en tek veya çift 
panel dokumalarda mükemmel kaliteyi

garanti eden kam tefe hareket mekaniz-
ması tekrardan tasarlanmıştır. 

kesik tarak ile kullanılabilen yeni pnömatik 
kapalı kenar ve açık kenar çalışma pren-
sibinde kenarları çerçevelerden bağımsız 
örebilen yeni ISD kenar aparatları hem 
dış hem de orta kenarlar için yeniden 
yaratılmıştır.

A9500, Itema’nın birçok en önemli pa-
zarında çok iyi düzeyde kabul görmüş-
tür ve dünya genelinde birçok değerli 
Müşterisinden aldığı tekrarlayan sipariş-
leri Itema Havajet A9500’ün başarısını 
göstermektedir.
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2 renkli dokumalar için özellikle dar ta-
sarlanmış güçlü ve pratik makine ticari 
kumaş pazarında mükemmel teknik 
özellikler ve en yüksek hızı en iyi de-
ğerde sunmaktadır. 

Kullanım rahatlığı ve azaltılmış arıza sü-
resi ile yalın ve çevik A9500e havajet 
en yüksek notları almaktadır. Kolay Le-
vent Montajı (TBM) ve Mekanik Döner 
Leno Aparatı gibi seçkin Itema özellikleri 
A9500e havajet dokuma makinasını yalın 
ve kullanıcı dostu yapar. 2 renkli dokuma 
için yeni geliştirilmiş pnömatik kontrol sis-
temi A9500 ile birlikte başarılı bir şekilde 
sunulan ITEMA PPC teknolojisine dayan-
maktadır. Elektronik kontrollü ana hava 
memesi ile bir arada sunulan her bir atkı 

atım kanalı için yüksek kapasiteli tank ve 
sensörlü basınç kontrolü güvenilir ve etkin 
atkı atımını güvence altına alır. Buna ila-
veten, yeni tek delikli hava itici memeleri; 
mükemmel derecede kontrollü hava akı-
mını garanti eder ve beraberinde bakım 
ihtiyacını düşürür.

Üst barın ve ön kapağın bulunmaması 
gibi bazı özellikler sayesinde makineye 
daha kolay erişilmekte olduğundan maki-
neye yükleme yapmak hiç bu kadar kolay 
olmamıştır. A9500e’ye özgü diğer Itema 
yenilikleri: çözgü duruşlarını azaltan çift 
döner silindirli yeni ve geliştirilmiş çözgü 
köprüsü ve yepyeni yağlama sistemidir.

Dokuma fabrikanıza A9500e’ yi ekleyerek 

Itema’nın Kalite, Güvenilirlik ve Perfor-
mans taahhüt ve vaatlerini, birinci elden 
reddedilemez avantajları düşük bedel-
lerde benzersiz kalite ve yüksek perfor-
mans ile birlikte tecrübe edebileceksiniz.
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Pazardaki en hızlı havajet makinesi. 
Teknolojik olarak en yüksek kumaş kalitesini 
ve emsalsiz makine performansını garanti etmek 
üzere geliştirilmiştir.

iREED® ve Yekpare Delikli 
Hava Memesi

Çift Tandem Meme: Verimlilik 
ve Mükemmel Kumaş Kalitesi

RTC – Gerçek Zamanlı Kontrol



iREED® ve Tek Delikli İtici Hava 
Memesi

Yeni yekpare delikli hava memesi ile bir-
likte yeni tünel şekilli dokuma tarağı daha 
yüksek verimlilikte atkı atımı için tarak ka-
nalında hava akımını optimize eder. Hava 
tüketimi %23’e kadar düşürülür ve gerekli 
hava basıncı azaltılır. Tek delikli hava me-
mesi ile bakım ihtiyacı azalır ve enerji ma-
liyet tasarrufu için en iyi çözümdür.

Çift Tandem Meme: Verimlilik ve 
Mükemmel Kumaş Kalitesi

İtema’nın yeni tasarladığı çift tandem 
hava memeleri; Yüksek tekstil performan-
sı ile azaltılmış hava tüketiminin bir araya 
geldiği kusursuz bir çözümdür. Öyle ki, 
çift hava memesi en düşük hava basıncı-
nı kullanarak atkı ipliği üzerinde homojen 
dağılmış bir itici kuvveti garanti eder.

Bu etkin çözüm dokumacılar için iki 
önemli menfaat sağlar. 1- Düşük gerilim-
ler sayesinde atkıdan duruşların azalması 
ile yüksek ürün kalitesi ve 2- Düşük hava 
basıncı ile çalışma kabiliyetinin yarattı-
ğı önemli oranda maliyet tasarrufudur. 
Düşük hava basıncı kullanım özelliği daha 
az sıkıştırılmış hava ihtiyacı ile kompresö-
rün doğrudan enerji tüketimini aşağıya 
çeken en önemli unsurlardan biridir.

RTC ve Hava Ölçümü

RTC (Gerçek Zamanlı Kontrol) ve Hava 
Ölçer A9500p’de standart olarak sunul-
maktadır. RTC, her bir valfin en son açıl-
ma ve en erken kapanma zamanlaması-
nı otomatik olarak ayarlayarak hava itici 
memelerinin püskürtme süresini otomatik 
olarak minimize eden ve kontrol eden 

patentli bir yazılım fonksiyonudur. RTC 
hava tüketiminde tasarruf sağlar ve tek-
nisyenler tarafından yapılan randımansız 
ayarları iptal etmeye olanak tanır. Hava 
Tüketim Ölçer sayesinde RTC’nin hava 
tüketim ve verimliliği kullanıcı arayüzünde 
görülebilmekte ve hava sızdırmazlık testi 
mümkün olabilmektedir.

İtici Hava Memesi (Relay Nozzle) 
Basıncının Otomatik Olarak 
Ayarlanması

Hava memesi tankındaki basınç doğru-
dan konsol üzerinden ayarlanabilmekte-
dir. Sistem hava meme tankının basıncını 
otomatik olarak kontrol edecektir. Ayarla-
ma işlemleri daha kolay olmakta kumaş 
dokuma ayarları içerisinde basınç değe-
rinin saklanmasına olanak tanımaktadır. 
Yalnızca kalifiye personelin basınç ayar-
larına erişimi olacaktır, bu sayede hatalı 
ayarlamaya bağlı olarak ekstra hava tü-
ketiminin önüne geçilecek ve hava tüketi-
minde tasarruf sağlanacaktır.

iPOS

Itema Üretim Optimizasyon Sistemi üreti-
len kumaş bakımından makine üretkenli-
ğini arttıran patentli bir yazılımdır. Sistem 
makine devir ve duruş seviyelerini göz-
lemleyerek makinenin en verimli halde 
çalışmasını sağlar. IPOS, makine bilgile-
rini verilen bir süre içerisinde gözlemle-
yerek duruş ve verimlilik parametrelerini 
kolaylıkla oluşturur. Makine bu değerlerin 
dışına çıkacak olursa verimlilik ve berabe-
rinde kumaş kalitesini en üst noktada tut-
mak için sistem otomatik olarak makine 
hızını tekrardan ayarlar.

iPOS

Dağıtım Meme Basıncının 
Otomatik Olarak Ayarlanması



Üstün performans ve kumaş kalitesi. 
Maksimum kumaş çeşitliliği, optimize edilmiş 
tüketim ve güçlü üretim.

ELD — Elektronik Leno 
Aparatı

İyileştirilmiş Ağızlık Geometrisi

Tefe Vuruş Opsiyonları



Tefe Vuruş Opsiyonları

A9500 tefe vuruş hareketi dinamik yağla-
ma sistemli bir şanzıman içerisine yerleş-
tirilmiştir. Dar en makineler çift kamlı veya 
krank mili hareketli şanzıman şeklinde 
mevcuttur. Teknik Tekstil Departmanımız 
Müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşı-
layan optimum hareket mekanizmasını 
tavsiye eder.

İyileştirilmiş Ağızlık Geometrisi

İtema’da yapılan kapsamlı Araştırma & 
Geliştirme çalışmaları ve fabrika içi testler 
ile A9500’ün ağızlık geometrisi; atkı deği-
şiminin emsalsiz kontrolü ve düşük hava 
tüketim değerleri sağlarken, geniş bir atkı 
atım karakteristiği sunmak üzere dokuma 
çerçevesinin uzun atkı atımı ve durağan 
hareketinin mükemmel kombinasyonunu 
sunar.

Başlıca yararları;

• Tarak tarafına yaklaştırılan ilk çerçeve 
pozisyonu ile gücü ve harniş çerçeve-
lerine yüksek hız ve daha uzun ömür 
sağlayan daha düşük bir ağızlığa 
olanak tanır. 

• Daha uzun atkı atımı ile atkı ipliklerinde 
daha az gerilim/stres sağlanır, bu da 
duruşları azaltırken verimliliği arttırır.

ELD — Elektronik Leno Aparatı

ELD (Elektronik Leno Aparatı) tüm maki-
nelerde standart bir aksesuar olup İtema 
tarafından patentli olarak imal edilmiştir. 
Bu cihaz, sol ve sağ kenar oluşumu için 
bağımsız ayar sistemine sahiptir. Basit 

ve güvenilir olup bakım ihtiyacı yoktur ve 
cihaz kendini temizler ve ek bobin sarımı 
gerektirmez.

ISD – Bağımsız Kenar Aparatı

Bir mikro işlemci ile kontrol edilen bağım-
sız kenar aparatı, ISD, farklı örgülendirme 
ile emsalsiz kumaş kenar kalitesi sağlar 
ve dokumacıya en yüksek dokuma es-
nekliğini sunar. 

Kenar Oluşumu

Farklı kenar oluşumlarına olanak sağla-
yan bir takım opsiyonlar listesi mevcut-
tur. Standart mekanik kesicilerin yanında, 
termik kesici veya hava ile çalışan kapalı 
kenar (tuck-in) aparatları tercih edilebi-
lir. Kenar kapalı aparatları (tuck-in) hem 
kesik ve hem de tam en dokuma tarak-
ları ile beraber kullanılabilirler; güvenilir ve 
basit olup devir limitleri yoktur.

Germe Hava Memeleri

Germe hava memeleri sayesinde atkı, 
çözgüden telef kullanılmadan varış nok-
tasında kolay ayar ve kullanım ile tutulur. 
Çözgü telefinin kullanılmaması verimliliği 
arttırır. Hassas kesik elyaf ve çok büküm-
lü iplikler için kullanılması tavsiye edilen 
germe hava memesi aparatı sayesinde 
tarak içi sensör kullanılmayacağından 
tarak üzeri zedelenme olmaz.

Germe Hava Memeleri

ISD – Bağımsız Kenar Aparatı

Kenar Oluşumu



Ham pamuk ticari pazarının gereksinimlerini 
mükemmel derecede karşılamak üzere tasarlanan 
emsalsiz üretkenlik. TBM – Kolay Levent Montajı



TBM – Kolay Levent Montajı

Yeni levent montaj sistemi, tambur üze-
rinde şanzımanlı levent kullanmak üzere 
tasarlanmıştır. Müşterinin farklı tipte bir 
levent kullanma gereksinimi olmayacak-
tır bu da yatırım maliyetini azaltacak ve 
dokuma odasının kolaylıkla idaresini sağ-
layacaktır. Makinenin yüklenmesi güvenli 
ve kolay bir şekilde olacaktır.

Mekanik Hareket Mekanizmalı 
RLD

Mekanik döner leno aparatı ticari kumaş 
pazarı için en gerekli çözümdür.

Itema tarafından A9500e için tasarlanan 
yeni mekanik RLD Döner Leno Aparatı bu 
pazarda en iyi sonucu en basit ve kolay 
şekilde elde etmeyi sağlar. Kayış hareket 
mekanizması yüksek hızlı performanslar 
için tasarlanmıştır.

Yeni Tasarım 2 Renkli Basınç 
Kontrol Sistemi

Yeni sistem A9500’den başlamak üzere 
Itema tarafından kullanılan PPC tekno-
lojisine dayanan 2 renk dokuma için ta-
sarlanmış ve optimize edilmiştir. Dağıtım 
memesi tank basınç ayar düğmesi er-
gonomik bir konumdadır. Karışıklık kolay 
ve güvenli ayarlar için azaltılmıştır. Ana 
memedeki kopuk atkı onarımı doğrudan 
konsol üzerinden aktive edilmektedir: 
makine durduğunda ilgili sayfa otomatik 
olarak konsol üzerinde belirir ve bunu 
düzeltmek için yalnızca bir dokunuş 
yeterlidir.

A9500’ün Temel Performansı için 
Yeni Optimize Edilmiş Yağlama 
Sistemi

Yağlama sistemi makine tarafından hare-
ket ettirilen sol tefe kam kutusu ve pom-
palı ağızlık şanzıman kutusu için uygulanır 
ve sağ tefe kam kutusu için yağlama yağ 
küvetinde gerçekleşir. Tasarım aşamasın-
da ve yoğun testler aracılığıyla yağlama 
sistemi önemli derecede enerji tüketimini 
azaltır ve bu nedenle mekanik parçaların 
kullanım ömrünü uzatır.

Üst Barsız Çözümlü Makine

Operatörler için makineye kolay erişim 
A9500e’ nin ana tasarım noktasıdır. Üst 
Barsız ve Ön kapaksız konfigürasyon ma-
kinenin işletimi için en iyi çözümdür. Gücü 
teli çerçeve kılavuzu yan ve alt kılavuz ile 
sağlanır.

Üst Barsız Çözümlü Makine

Mekanik Hareket Mekanizmalı 
RLD

Yeni Tasarım 2 Renkli Basınç 
Kontrol Sistemi



SPESİFİKASYONLAR

Nominal genişlik (mm) 1900, 2100, 2300, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600 1900, 2100, 2300, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600 1900, 2300

Tefe hareketi Çift bağlı kam / Krank mili hareketi Çift bağlı kam / Krank mili hareket mekanizması Çift bağlı kam

Renk Adedi 2, 4, 6 2, 4, 6 2 

Pnömatik Sistem • PPC: Pnömatik Basınç Kontrolü

• Makine standart olarak RTC (gerçek zamanlı kontrol) ile 
donatılmıştır

• Makine standart olarak Hava Metre ile donatılmıştır

• PPC: Pnömatik Basınç Kontrolü

• RTC: gerçek zamanlı kontrol (*)

• Hava Ölçer (*)

• 2PC: 2 Basınç Kontrol

Dağıtım Memesi basınç ayarları • Konsol ile otomatik basınç düzenleme ayarı değeri girişi

• Yekpare hava tankı

• Manuel

• Yekpare hava tankı

• Manuel

• Yekpare hava tankı

Dağıtım memesi • Tek ve birden çok delikli

• Valf başına 4 meme / valf başına 2 meme (*)

• Yekpare ve birden çok delikli

• Valf başına 4 meme 

• Yekpare Delik

• Valf başına 4 meme

Memeler • Sabit ve hareketli ana meme

• Filament iplik için POLITO memeler (*)

• Elastik ip için BLC Brush Lycra Clamp (*)

• Çift Tandem Meme (*)

• Sabit ve hareketli ana meme

• Filament iplik için POLITO memeler (*)

• Elastik iplik için BLC Brush Lycra Clamp (*)

• Sabit ve hareketli ana meme

Ana motor • Doğrudan tahrikli fırçasız motor ve Hareket sistemi

• Otomatik atkı-bulma hareketi

• Doğrudan tahrikli fırçasız motor ve Hareket sistemi

• Otomatik atkı-bulma hareketi

• Doğrudan tahrikli fırçasız motor ve Hareket sistemi

• Otomatik atkı-bulma hareketi

Yağlama • Yağ pompası ile güçlendirilmiş yağlama • Yağ pompası ile güçlendirilmiş yağlama • Yağ pompası ve yağ banyosu ile güçlendirilmiş yağlama 

Levent • Yekpare veya ikiz levent tertibatı 800/1000/1100mm

• 1000mm’ye kadar üst levent tertibatı

• 1000mm’ye kadar genişlik azaltma

• Yekpare veya ikiz levent tertibatı 800/1000/1100mm

• 1000mm’ye kadar üst levent tertibatı

• 1000mm’ye kadar genişlik azaltma

• Yekpare 800, 1000 (*)

• 1000mm’ye kadar genişlik azaltma

Levent bağlantısı • SBM: Vidalı Levent Montajı

• PBC: Pratik Levent Bağlantısı (*)

• SBM: Vidalı Levent Montajı

• PBC: Pratik Levent Bağlantısı (*)

• TBM: Toy Levent Montajı

• SBM: Vidalı Levent Montajı (*)

Çözgü Salma • Fırçasız motorlu ve elektronik kontrollü (EWC’li) elektronik 
çözgü salma

• Fırçasız motorlu ve elektronik kontrollü (EWC’li) elektronik 
çözgü salma

• Fırçasız motorlu ve elektronik kontrollü (EWC’li) elektronik 
çözgü salma

Çözgü Köprüsü • Pozitif negatif çift döner silindir • Pozitif negatif çift döner silindir • Pozitif negatif çift döner silindir

Baskı Silindiri • Tek silindir

• Çift silindir (*)

• Tek silindir

• Çift silindir (*)

• Tek silindir

Kumaş Çekme • Fırçasız motor ve elektronik kontrol (ETD) ile elektronik 
olarak kontrol edilen çekme hareket mekanizması

• Atkı sıklık aralığı 10 ila 150 atkı/cm

• Atkı sıklık aralığı 3 ila 50 atkı/cm (*)

• Fırçasız motor ve elektronik kontrol (ETD) ile elektronik 
olarak kontrol edilen çekme hareket mekanizması

• Atkı sıklık aralığı 10 ila 150 atkı/cm

• Atkı sıklık aralığı 3 ila 50 atkı/cm (*)

• Fırçasız motor ve elektronik kontrol (ETD) ile elektronik 
olarak kontrol edilen çekme hareket mekanizması

• Atkı sıklık aralığı 10 ila 150 atkı/cm

• Atkı sıklık aralığı 3 ila 50 atkı/cm (*)

(*) Opsiyonel



SPESİFİKASYONLAR

Nominal genişlik (mm) 1900, 2100, 2300, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600 1900, 2100, 2300, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600 1900, 2300

Tefe hareketi Çift bağlı kam / Krank mili hareketi Çift bağlı kam / Krank mili hareket mekanizması Çift bağlı kam

Renk Adedi 2, 4, 6 2, 4, 6 2 

Pnömatik Sistem • PPC: Pnömatik Basınç Kontrolü

• Makine standart olarak RTC (gerçek zamanlı kontrol) ile 
donatılmıştır

• Makine standart olarak Hava Metre ile donatılmıştır

• PPC: Pnömatik Basınç Kontrolü

• RTC: gerçek zamanlı kontrol (*)

• Hava Ölçer (*)

• 2PC: 2 Basınç Kontrol

Dağıtım Memesi basınç ayarları • Konsol ile otomatik basınç düzenleme ayarı değeri girişi

• Yekpare hava tankı

• Manuel

• Yekpare hava tankı

• Manuel

• Yekpare hava tankı

Dağıtım memesi • Tek ve birden çok delikli

• Valf başına 4 meme / valf başına 2 meme (*)

• Yekpare ve birden çok delikli

• Valf başına 4 meme 

• Yekpare Delik

• Valf başına 4 meme

Memeler • Sabit ve hareketli ana meme

• Filament iplik için POLITO memeler (*)

• Elastik ip için BLC Brush Lycra Clamp (*)

• Çift Tandem Meme (*)

• Sabit ve hareketli ana meme

• Filament iplik için POLITO memeler (*)

• Elastik iplik için BLC Brush Lycra Clamp (*)

• Sabit ve hareketli ana meme

Ana motor • Doğrudan tahrikli fırçasız motor ve Hareket sistemi

• Otomatik atkı-bulma hareketi

• Doğrudan tahrikli fırçasız motor ve Hareket sistemi

• Otomatik atkı-bulma hareketi

• Doğrudan tahrikli fırçasız motor ve Hareket sistemi

• Otomatik atkı-bulma hareketi

Yağlama • Yağ pompası ile güçlendirilmiş yağlama • Yağ pompası ile güçlendirilmiş yağlama • Yağ pompası ve yağ banyosu ile güçlendirilmiş yağlama 

Levent • Yekpare veya ikiz levent tertibatı 800/1000/1100mm

• 1000mm’ye kadar üst levent tertibatı

• 1000mm’ye kadar genişlik azaltma

• Yekpare veya ikiz levent tertibatı 800/1000/1100mm

• 1000mm’ye kadar üst levent tertibatı

• 1000mm’ye kadar genişlik azaltma

• Yekpare 800, 1000 (*)

• 1000mm’ye kadar genişlik azaltma

Levent bağlantısı • SBM: Vidalı Levent Montajı

• PBC: Pratik Levent Bağlantısı (*)

• SBM: Vidalı Levent Montajı

• PBC: Pratik Levent Bağlantısı (*)

• TBM: Toy Levent Montajı

• SBM: Vidalı Levent Montajı (*)

Çözgü Salma • Fırçasız motorlu ve elektronik kontrollü (EWC’li) elektronik 
çözgü salma

• Fırçasız motorlu ve elektronik kontrollü (EWC’li) elektronik 
çözgü salma

• Fırçasız motorlu ve elektronik kontrollü (EWC’li) elektronik 
çözgü salma

Çözgü Köprüsü • Pozitif negatif çift döner silindir • Pozitif negatif çift döner silindir • Pozitif negatif çift döner silindir

Baskı Silindiri • Tek silindir

• Çift silindir (*)

• Tek silindir

• Çift silindir (*)

• Tek silindir

Kumaş Çekme • Fırçasız motor ve elektronik kontrol (ETD) ile elektronik 
olarak kontrol edilen çekme hareket mekanizması

• Atkı sıklık aralığı 10 ila 150 atkı/cm

• Atkı sıklık aralığı 3 ila 50 atkı/cm (*)

• Fırçasız motor ve elektronik kontrol (ETD) ile elektronik 
olarak kontrol edilen çekme hareket mekanizması

• Atkı sıklık aralığı 10 ila 150 atkı/cm

• Atkı sıklık aralığı 3 ila 50 atkı/cm (*)

• Fırçasız motor ve elektronik kontrol (ETD) ile elektronik 
olarak kontrol edilen çekme hareket mekanizması

• Atkı sıklık aralığı 10 ila 150 atkı/cm

• Atkı sıklık aralığı 3 ila 50 atkı/cm (*)

(*) Opsiyonel sonraki sayfada devam edecek



SPESİFİKASYONLAR

Durma İşareti önlemi • Seçilebilir ana motor parametreleri

• Seçilebilir başlat/durdur açısı

• DFFC: Dinamik kumaş düşüş kontrolü

• Seçilebilir ana motor parametreleri

• Seçilebilir başlat/durdur açısı

• DFFC: Dinamik kumaş düşüş kontrolü

• Seçilebilir ana motor parametreleri

• Seçilebilir başlat/durdur açısı

• DFFC: Dinamik kumaş düşüş kontrolü

Kenar • Motorlu ELD’li Leno

• Motorlu RLD’li Leno (*)

• Kesme tarağı çeşidi için yan ve merkezi plise makineleri (*)

• ISD: yan ve merkezi kenarlar için motorlu bağımsız kenar 
aparatı (*)

• Çoklu panel dokuma için merkezi kesiciler (*)

• Kaynaklı kenarlar için termo kesiciler (*)

• Motorlu ELD’li Leno

• Motorlu RLD’li Leno (*)

• Kesme tarağı çeşidi için yan ve merkezi plise makinaları (*)

• ISD: yan ve merkezi kenarlar için motorlu bağımsız kenar 
aparatı (*)

• Çoklu panel dokuma için merkezi kesiciler (*)

• Kaynaklı kenarlar için termo kesiciler (*)

• Mekanik RLD’li Leno 

Makine kontrolü • Renkli dokunmatik konsol

• USB bellek

• Renkli dokunmatik konsol

• USB belle

• Renkli dokunmatik konsol

• USB bellek

iPOS • Standart • Opsiyonel (*)

FAR • Opsiyonel (*) • Opsiyonel (*)

Bağlantı • Tek yönlü bağlantı (*)

• Çift yönlü bağlantı (*)

• ILMS (*)

• Tek yönlü bağlantı (*)

• Çift yönlü bağlantı (*)

• ILMS (*)

• Tek yönlü bağlantı (*)

• Çift yönlü bağlantı (*)

• ILMS (*)

Ağızlık makinesi • Seviyelendirme cihazlı/cihazsız 8 kola kadar pozitif kam 
hareketi 

• Seviyelendirme cihazlı 10 kola kadar pozitif kam hareketi 

• 16 kola kadar döner armür

• Seviyelendirme cihazlı/cihazsız 8 kola kadar pozitif kam 
hareketi 

• Seviyelendirme cihazlı 10 kola kadar pozitif kam hareketi 

• 16 kola kadar döner armür

• Seviyelendirme cihazlı/cihazsız 8 kola kadar pozitif kam 
hareketi 

• 16 kola kadar döner armür

Gücü Teli Çerçeveleri • Alüminyum profil 140*9 veya 155*9

• Karbon takviyeli Hibrit

• Aluminyum profil 140*9 veya 155*9

• Karbon takviyeli Hibrit

• Alüminyum profil 155x9 mm

Çözgü Durdurma Hareket Mekanizması ITEMA A36C, A68C ITEMA A36C, A68C ITEMA A36C, A68C

Tarak • Standart profilli tarak

• iREED® (*)

• Standart profilli tarak • Standart profilli tarak

Besleyiciler • Hunili ve frenli ayrı sarımlı ön besleyiciler

• Çoklu atkı atım (*)

• Hunili ve frenli ayrı sarımlı ön besleyiciler

• Çoklu atkı atım (*)

• Hunisiz ve frensiz ön besleyiciler

• Hunisiz ve frensiz ön besleyiciler (*)

(*) Opsiyonel

önceki sayfanın devamıdır



SPESİFİKASYONLAR

Durma İşareti önlemi • Seçilebilir ana motor parametreleri

• Seçilebilir başlat/durdur açısı

• DFFC: Dinamik kumaş düşüş kontrolü

• Seçilebilir ana motor parametreleri

• Seçilebilir başlat/durdur açısı

• DFFC: Dinamik kumaş düşüş kontrolü

• Seçilebilir ana motor parametreleri

• Seçilebilir başlat/durdur açısı

• DFFC: Dinamik kumaş düşüş kontrolü

Kenar • Motorlu ELD’li Leno

• Motorlu RLD’li Leno (*)

• Kesme tarağı çeşidi için yan ve merkezi plise makineleri (*)

• ISD: yan ve merkezi kenarlar için motorlu bağımsız kenar 
aparatı (*)

• Çoklu panel dokuma için merkezi kesiciler (*)

• Kaynaklı kenarlar için termo kesiciler (*)

• Motorlu ELD’li Leno

• Motorlu RLD’li Leno (*)

• Kesme tarağı çeşidi için yan ve merkezi plise makinaları (*)

• ISD: yan ve merkezi kenarlar için motorlu bağımsız kenar 
aparatı (*)

• Çoklu panel dokuma için merkezi kesiciler (*)

• Kaynaklı kenarlar için termo kesiciler (*)

• Mekanik RLD’li Leno 

Makine kontrolü • Renkli dokunmatik konsol

• USB bellek

• Renkli dokunmatik konsol

• USB belle

• Renkli dokunmatik konsol

• USB bellek

iPOS • Standart • Opsiyonel (*)

FAR • Opsiyonel (*) • Opsiyonel (*)

Bağlantı • Tek yönlü bağlantı (*)

• Çift yönlü bağlantı (*)

• ILMS (*)

• Tek yönlü bağlantı (*)

• Çift yönlü bağlantı (*)

• ILMS (*)

• Tek yönlü bağlantı (*)

• Çift yönlü bağlantı (*)

• ILMS (*)

Ağızlık makinesi • Seviyelendirme cihazlı/cihazsız 8 kola kadar pozitif kam 
hareketi 

• Seviyelendirme cihazlı 10 kola kadar pozitif kam hareketi 

• 16 kola kadar döner armür

• Seviyelendirme cihazlı/cihazsız 8 kola kadar pozitif kam 
hareketi 

• Seviyelendirme cihazlı 10 kola kadar pozitif kam hareketi 

• 16 kola kadar döner armür

• Seviyelendirme cihazlı/cihazsız 8 kola kadar pozitif kam 
hareketi 

• 16 kola kadar döner armür

Gücü Teli Çerçeveleri • Alüminyum profil 140*9 veya 155*9

• Karbon takviyeli Hibrit

• Aluminyum profil 140*9 veya 155*9

• Karbon takviyeli Hibrit

• Alüminyum profil 155x9 mm

Çözgü Durdurma Hareket Mekanizması ITEMA A36C, A68C ITEMA A36C, A68C ITEMA A36C, A68C

Tarak • Standart profilli tarak

• iREED® (*)

• Standart profilli tarak • Standart profilli tarak

Besleyiciler • Hunili ve frenli ayrı sarımlı ön besleyiciler

• Çoklu atkı atım (*)

• Hunili ve frenli ayrı sarımlı ön besleyiciler

• Çoklu atkı atım (*)

• Hunisiz ve frensiz ön besleyiciler

• Hunisiz ve frensiz ön besleyiciler (*)

(*) Opsiyonel



Diğer Perspektif



Itema sınıfındaki en iyi dokuma maki-
neleri, yedek parçaları ve entegre 
hizmetlerini içeren ileri dokuma çözümleri 
ile dünyada lider bir tedarikçidir.

Şirketimiz dünyada en iyi üç atım teknolo-
jisi olan rapier, havajet ve projektili geniş 
ürün yelpazesiyle ve dokuma maki-
nelerinde teknolojik gelişime ve sürekli 
yenilikçiliğe bağlılık göstererek sunan tek 
imalatçıdır.

Itema hakkında daha fazla bilgi için, 
ülkenizdeki Satış Ekibimiz ile irtibata 
geçmek için, dokuma makinelerimiz 
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 Genelinde Itema
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Italy · Switzerland · China · Hong Kong · India · Japan · USA
www.itemagroup.com 
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