Projektilli Dokuma Makinası

13

P7300 Yüksek Performanslı Projektilli Dokuma
Makinası: Rekabet Avantajınızı Arttırır
P7300HP, yüksek performanslı, çok amaçlı bir projektilli
dokuma makinasıdır. Optimize edilen atım sıraları ve thrust
shoe ile projektilin doğrudan hızlandırılması dakikada 1570
metre gibi maksimum bir atkı atma oranına ulaşılmasını sağlar.

2000-0202

2000-0138

P7300HP projektilli dokuma makinasıyla tüm
müşterilerinizin farklı gereksinimlerini, tam anlamıyla ve teker teker
karşılayabilirsiniz. Yılların deneyimiyle, projektilli atkı atma teknolojisi her tür atkı materyali
için uygundur: Doğal ve

Denim kumaşlar, projektilli dokuma makinalarında tüm dünyada
başarıyla üretilmektedir.

2002-0146

On yıllardır, projektilli dokuma makinaları, en ince filtre
kumaşlarından balon yapımında
kullanılan sıkıca dokunmuş,
yırtılmaz özel kumaşlara, ve ultra
ağır kaplama kumaşlara kadar
sayısız endüstriyel tekstil ürününü yüksek kaliteyle üretmiştir.
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Polyproplen şeritten yapılan
büyük Big Bag kumaşlar,
jeotekstiller ya da agrotekstiller için, kumaş üretiminde
projektilli dokuma makinaları,
eşsiz ekonomikliği ve kalitesiyle
mükemmeldir.

yapay elyaftan elde edilen kesik elyaf iplikler, filamentler ya da şeritler.
P7300HP, bunları basit standart kumaşlar,
moda ürünleri ya da geniş, ağır endüstriyel kumaşlar olarak dokuyabilir.

2001-0080

Maliyeti uygun ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanmış

P7300HP, hızlı tip değişimi, kolay programlama özelliği ve yüksek
hızı sayesinde yüksek
güvenilirlikli en üst düzey verimliliğe sahiptir.
Geniş çalışma enlerine
sahip modellerde, aynı
ya da farklı enlerdeki bir
kaç kumaş panelini aynı
anda dokuma özelliğinin
etkinliği artırılmıştır. Sonuç olarak, düşük makina hızıyla maksimum
atkı atma oranına ulaşılır. Bu, aşınmayı ve dokuma salonundaki titreşimi azaltır, az yer
kaplar ve elektrik tasarrufuna katkıda bulunur.
Aşağıdaki avantajları

sadece P7300HP’nin
çok çeşitli avantajlı özellikleriyle elde edebilirsiniz.
• tüm dokuma sistemleri içinde en düşük
özel enerji tüketimi
• maliyetli hammadde israfı olmadan kıvırma
kenar örme işlemi
• hızlı çözgü ve tip
değişimi
• düşük yedek parça tüketimi ve daha az bakım gereksinimi
• yüksek güvenilirlikte
çok kolay çalıştırma
• yağ banyosuna batırılmış, bakım gerektirmeyen yan üniteler

9094-0161

Olgun teknolojik tasarım ve bilgisayar teknolojisinin mükemmel etkileşimiyle P7300HP, tek başına ayrı bir sınıf oluşturuyor. Çok yönlülüğü ve çabuk adapte edilebilirliği, firmanızın
yeni başarı faktörünü oluşturacak.

Geniş enlere sahip perdeler ve
drape kumaşlar, P7300HP’de
en iyi ve en kolay bir şekilde
dokunabiliyor.
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Projektilli Atkı Atma: Güvenilir ve Kontrollü
Atkı ipliğine, atkı atma işleminin her aşamasında, yani; atkı
transferinden projektile, bir sonraki atkıdan ağızlığa ve vuruşa
kadar kontrollü bir şekilde kılavuzluk edilir:
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655 cm.’e kadar benzersiz dokuma enleri
P7300HP, 220 cm’ den
655 cm’e kadar 9 çalışma enine uygundur.
655 cm’ in standart en
olduğu tek dokuma makinasıdır. Bu, endüstriyel kumaşların üretiminde çok önemli bir
avantajdır. Örneğin, tarım ve jeotekstillerin geniş enlerde üretilmesini sağlar.Böylece, daha
az dikiş yeri gerektirir.

Opsiyonel olarak, P7300HP
projektilli dokuma makinaları; iki,
dört ya da altı atkı ipliği için bir
kontrol ünitesiyle donatılabilir.

2002-0098

Telef ipliğini azaltır,
her kenar istediğiniz
gibi olur
Hem tek, hem çok panelli
dokumada her kenar, yanal ya da orta kenar üniteleriyle işlenir. Kıvırma
kenarların eni, 18 mm’
den 25 mm’ ye ve hatta
35 mm’ ye kadar ayarlanabilir. Kusursuz atkı
uzunluğu ölçümü, iplik
telefinin olmayacağını garanti eder. P7300HP, kenar kıvırma üniteleri yerine
leno ya da eritme kenarların üretiminde kullanılan
tertibatlarla donatılabilir.
Leno kenar durumunda,
Kenar Telef Tasarruf Sistemi yardımcı kenarları
elimine eder. Böylece,
atkı ve çözgü ipliğini optimum kullanmak mümkün
olur ki bu da nakitinizin
sizde kalması demektir.

2004-0103

Dünyada, günde 24
saat üretim yapan milyonlarca projektil var.
Projektiller, güvenli bir şekilde geniş çeşitlilikte ipliği, şeriti ya da monofilamentleri tutar ve onları
ağızlığa sokar. Farklı atkı
iplikleri için değişen gereksinimleri yansıtan, çeşitli tutma güçleri ve yüzey alanlarıyla projektilli
tutucular mevcuttur. Projektil teknolojisinin diğer
bir üstün özelliği, atkının merkezi transfer v.b.
gerekmeden atılması,
ilave hız artışı ve frenlemeyi gerektirmemesidir. Bu özgün atkı atma
teknolojisiyle P7300HP,
tüm atkı ipliklerini, kontrollü bir şekilde ve düşük iplik gerginliğinde
atar. Böylece, kaliteli kumaşların üretiminde maksimum güvenilirliği sağlamaya yardımcı olur.

Elektronik çözgü salma kontrolü,
çözgünün başından sonuna dek
sabit çözgü gerilimini garanti
eder.

Kumaş kalitesinden ödün yok
P7300HP’yi geliştirirken, kumaşta en üstün kalite bizim için
en önemli hedefti. Bu hedefe, yeni ağızlık
geometrisiyle ulaştık.

Üstün kumaşlar, kusursuz kalite
Ağızlık açma tertibatı ile
atkı ve çözgü işlemlerinin etkileşimi, kumaşın kusursuz görünümünde çok önemlidir.
P7300HP’de bu ilke tam
anlamıyla uygulanmıştır. Makina ekranına sadece bir kaç veri girişiyle;
kumaş çekme, ağızlık hizalama ve çözgü salma,
optimum olarak koordine
edilir. Bu şekilde, en hassas kumaşlarda bile başlangıç izleri, güvenli ve
etkin bir şekilde yok edilir.

Kumaş desenlemede
sınır yok
14 çerçeveye kadar eksantrik tertibatı, maksimum 18 çerçeve için
elektronik kontrollü armür ağızlık açma sistemine monte edilebilir. Altı atkı rengine kadar
çalışabilen renk seçiciyle, kumaş tasarımcısının hayal gücünde pratikte hiç bir sınır yoktur.

2004-0054

Çözgü salma ve kumaş
çekme elektronik olarak
kontrol edilir. Geniş en
dokuma makinaları ya da
iki yarım çözgü levendi
kullanıldığında makinalar, iki çözgü salma tertibatıyla donatılır. Her bir
çözgünün gerilimi, ayrı

sensör sistemleriyle kontrol edilir. Dokunan kumaşın sıklık ve tipine göre
çeşitli arka çözgü köprüsü ve kumaş çekme
sistemleri mevcuttur.
Atkı sıklığı, santimetrede 0.1 atkı ipliği atacak şekilde ayarlanabilir.

2006-0041

Doğrudan hızlandırma için
thrust shoe’lu atkı arama kolu,
yüksek atkı atma oranına ulaşmada önemli bir rol oynar.

Kumaş kalitesi için en önemli
noktalardan birini oluşturan
çözgü geriliminin mükemmel
kontrolü, kumaş desteğindeki
yeni güç sensörleriyle sağlanır.
Sensörlü sistem her tür çözgü
gerilim sistemine uygulanır.

2001-0057

P7300HP‘de, çekme ve baskı
silindiri standart bir ekipman
dır. Döner bir çekim silindiri ağır
kumaşlarda bile güvenilir çekme
işlemini garanti eder.

5

Üstün sonuçlar için projektilli teknoloji

2007-0204

Yılların deneyimiyle mükemmelleştirilmiş mekanik sistemler ve
en son bilgisayar teknolojisiyle geleceğe hitap eden P7300HP,
bugünün ve yarının dokuma salonlarının gereksinimlerini karşılıyor.
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P7300HP; yüksek verimlilik, kullanıcı dostu çalışma ve yüksek kumaş
kalitesini sağlamada yardımcı olur. Makinanın
modüler tasarımı, geleceğin ihtiyaçlarına cevap
verecek şekilde makina-

nın adapte edilmesini her
an için mümkün kılar. Bu
nedenle, yatırımınız, uzun
dönem için sağlam bir
yatırım olarak kalacaktır.

P7300HP projektilli dokuma
makinaları, tüm hammaddelerden, tüm bilinen uygulamalar
için eşsiz kalitede kumaşlar
üretir.

Dakikada 1.570 metre/atkı atma
oranıyla olağanüstü ekonomiktir.
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Geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek dokuma makinası
Mevcut donanımları ve opsiyonel sistemleriyle P7300HP’nin
çok yönlülüğü iyi bilinmektedir. Uygulamaya göre seçilebilen
çok çeşitli aksesuarlar, ihtiyaçlarınızı tam anlamıyla karşılayabilecek şekilde makinaya adapte edilebilir.

2004-0010

P7300HP, müşterilerinizin ihtiyaçlarıyla‚ “büyüyebilecek” bir makinadır. Renk seçiciyi ikiden
dört, hatta altı atkı rengine genişletmek, ağızlık açma tertibatı için eksantrikten armürlüye
geçmek kadar basittir.

2001-0056

P7300HP ile geleceğe
hitap eden, her zaman
yeniliğe açık dokuma sistemine yatırım yapıyorsunuz. Modüler tasarımı
sayesinde makina, düşük maliyetlerle yeni ihtiyaçları karşılayacak şekilde adapte edilebiliyor.

2007-0189

İster 18 çerçeveye kadar olan
dokumalarda kullanılan armürle,
ister 14 çerçeveye kadar olan
dokumalar için olan eksantrikle
donatılmış olsun ağızlık açma
işlemi hızlı ve kolaydır.

Makinayla senkronize yeni atkı
arama fonksiyonu sayesinde,
dokuma makinasının işletimi
oldukça geliştirilmiştir.
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2003-0077

P7300HP, 4’ten 14 çerçeveye
kadar olan eksantrik ağızlık
açma tertibatıyla donatılabilir.
Çerçeve hizalama cihazı, işlemi
kolaylaştırır.

Bakım masrafları minimum, verimlilik maksimum

P7300HP, bakımda ve
hizmette yeni standartlar getiriyor. Daha uzun
servis ve yağ değişim
aralıkları, makinanın üstün güvenilirliğini ve uygun maliyetini yansıtıyor.
Farklı yağlama maddelerinin sayısındaki azalma,
daha basitleştirilmiş lojistik imkanıyla birlikte maliyeti de düşürüyor. Çerçeve tahriğindeki tüm
mafsallar sürekli yağlanır,

kaldırma kolları greslenir;
ve yeni kaplama toz birikimini önler, temizlemeyi
kolaylaştırır.
Pratik mekanik ve elektronik güvenlik komponentleri, çalışan tüm personel için mümkün olan
en iyi korumayı sağlar.

Devamlı olarak yağlanan bilyalı
yataklara sahip düşük bakım
gerektiren tahrik milleri ek bir
fayda sağlıyor (hızlı ve kolay tip
değişimleri için yüksek esneklik).

2007 0221

2004-0080

P7300HP yüksek kaliteye sahip
jakarlı kumaşların üretiminde en
yüksek standartları karşılıyor.
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Dokuma prosesini optimize etmek için network entegrasyonu
Yerel ve küresel networklerdeki ortak entegrasyon, tekstil
endüstrisinde en çok sorgulanan konulardan biri. İtema’nın
cevabı: dokuma makinalarındaki teknoloji harikası kontrol
sistemleri mimarisi.

P7300HP’de son model
mikro işlemci, başlıca tüm
makina fonksiyonlarını
kontrol eder, izler ve düzenler. Böylece, dokuma
prosesinde yüksek kalitenin sürekliliğini sağlar.

Yeni projektilli dokuma makinalarındaki terminali diğerlerinden
ayıran özellikler; maksimum
kullanıcı dostluğu ve browser
teknolojisine öncülük etmesidir.

2007-0199

Bunlar, aşağıdakileri içerir
• atkı dedektörünün otomatik başlangıç ayarı.
• projektil freninin optimum ayarı
• senkronize tahriklerle
çalışan yarı otomatik
çözgü çekme

2006-0009-2

Terminalden programlanabilen ya da üretim yönetim sistemleri ve hafıza
kartları vasıtasıyla transfer edilebilen makina parametreleri ve desen verisinin yanı sıra, işlemi
kolaylaştırmak için istatistiki yardım ve teşhis
fonksiyonları mevcuttur.

• genişletilmiş istatistiki
fonksiyonlar
• basit, kusursuz teşhisler
• ilave yardım fonksiyonları

2007-0232

Dokunmatik ekran, net
ve kullanıcı dostu bir arabirimdir. Bu arabirim, internet browser teknolojisine dayanır: P7300HP,
tekstil endüstrisinin geleceğini öngörür.

Bir tarafta yüksek kumaş
kalitesini korurken diğer
taraftan piyasaya hızlı bir
şekilde cevap vermek ve
arz sağlamak, pazarda
avantaj kazanmanın
önemli ön koşullarıdır. Bu
yüksek kriterleri gerçekleştirmek için yeni projektilli dokuma makinası, geleceğe dönük bir kontrol
sistemiyle donatılmıştır.

Ergonomik tasarlanmış, açık,
anlaşılması kolay sembollü anahtarlar sayesinde
P7300HP’ün çalışması başlıbaşına bir kolaylık.
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Dünyaca ünlü dokuma makinalarına – dünyaçapında
ihtiyaçlarınıza cevap veren bir satış sonrası hizmeti

2004-0074-13

Müşteri memnuniyeti ön planda olan İtema grubu, makinalar
sevk olduktan sonra da müşterilerine en iyi düzeyde hizmet
sunmaya devam ediyor.
İtema’nın hizmet anlayışı satışla sınırlı kalmayıp,makinaların
çalışma hayatı boyunca daima tam fonksiyonel ve kullanışlı
olması,kullanıcısına memnuniyet sağlamaktadır.

Proje danışmanlığı
İhtiyaç duyulması halinde
uzmanlarımız aracılığı ile
projelendirme hizmeti
verilmekte ve yeni
makinalar için en ugun
ve optimal yerleştirme
planı hazırlanmakta veya
mevcut makinaların
modernizasyonu ve yeni
bir işletmenin kurulması
ile ilgili çalışmalar yapılabilmekte.
Üretim maliyeti
İşletmeler ile ilgili sahip olduğumuz yatırım
ve dokuma teknolojisi
tecrübelerimiz her ölçekteki yeni yatırımlar için
kılavuzluk teşkil etmekte
ve temel oluşturmakt.
Sonuçlar sayesinde
radikal yatırımlarınız için
güvenli bir yol çizilmekte.

Dokuma denemeleri
İsviçre, Japonya, Çin,
Hindistan ve ABD’de
bulunan Tekstil
Merkezleri dokuma
teknolojisi ile ilgili araştırma, geliştirme ve
üretim konusunda
geniş bir bilgiye sahiptir.
İtema bünyesinde her
tür ipliği, istenen makina
tipinde test etmeniz
mümkün, sonuçlar
sizi en uygun dokuma
sistemine yönlendirecektir.
Eğitim
Dokuma sistemlerinin
optimal bir şekilde
kumanda edilmesi
için,kullanıcı personelin
doğru bir eğitim alması
çok önemli. Sözkonusu
eğitim isteğe bağlı olarak
müşteri bünyesinde,
İtema grubunun özel
kurslarında veya dünyanın belirli yerlerinde bulunan eğitim merkezlerinde sağlanmakta.
Genel eğitim dışında,
müşteriye özel ve
isteğine yönelik eğitim
imkanı da bulunmakta.

Tekstil Teknik
Danışmanlığı
Kumaş kalitesini yükseltmek, üretim kapasitesini
artırmak, işletme sonuçlarını optimize etmek
için kapsamlı analiz
imkanları bulunmakta.
Uzmanlar tarafından
yapılan analizler firmanın üretim, lojistik, klima
ve havalandırma, temizlik
gibi detayları incelemekte
ve tüm hususları optimize
etmekte.

Müşteri Servis Desteği
Yedek parça, komponentler ve aksesuarların hızlı ve güvenilir
bir şekilde sağlanması,
İtema’nın sunmuş
olduğu en önemli
hizmetlerdendir.
İtema ELSPACEnet
(internet üzerinden
“Elektronik Yedek Parça
Katalog” kullanımı) ve
İtema EDOSnet (internet
üzerinden “Direk Elektronik Sipariş Sistemi”)
sayesinde yedek parçalar lojistik olarak
müşteri ve piyasa
talebine uygun bir şekilde
adapte edilmekte
ve hızlı tedarik ile sevk
edilmekte.

Güncelleme
Modüler dizayn
sayesinde dokuma
makinaları, sektörün
değişen talep ve ihtiyaçlarına göre,istenildiği
zaman kolayca güncellenebilmekte. Uzmanlarımız bu bilgileri sizlerle
paylaşmaktan mutluluk
duyacaktır.
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İtema; İtalya, İsviçre ve Çin ‘de üretim fabrikaları, pazarlama satış
ve servis ağı olan lider bir dokuma makinası üreticisidir. Tecrübeli
araştırma ve geliştirme ekibi, dokuma makinası teknolojisini en
ileriye götrümek için bu bütünün en önemli parçası.
İtema EDOSnet, tüm nesil dokuma makinalarının her bir
tipi için en hızlı ve verimli yedek parça sipariş sistemini web
tabanlı olarak yönetilmesini sağlar. İtema EDOSnet ile Siz
Müşterilerimiz İsviçre’de kurulu modern yedek parça dağıtım
merkezimize bilgisayarınız ile günün her saati sadece dakikalar
ile uzaktasınızdır.

Itema S.p.A.
Via Cav. Gianni Radici 4
24020 Colzate (BG), Italy
Phone +39 035 7282111
Telefax +39 035 740505
Itema (Switzerland) Ltd.
Binzackerstrasse 41
8620 Wetzikon ZH, Switzerland
Phone +41 (0)43 488 21 21
Telefax +41 (0)43 488 21 01
Itema Weaving Machinery (China) Co., Ltd.
598, Dong Xing Road
Song Jiang Industrial Zone
Shanghai 201613, P. R. China
Phone +86 (0)21 67742618
Telefax +86 (0)21 67742608

www.itemagroup.com
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Itema (Switzerland) Ltd.
Allmendweg 8
4528 Zuchwil SO, Switzerland
Phone +41 (0)32 686 11 11
Telefax +41 (0)32 686 15 19
E-mail edosnet@itemagroup.com
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