R95002DENİM Itema
Rapierli Denim
Dokuma Makinesinde
2. Jenerasyon

Şimdi tam zamani
Dünyanın en büyük denim üreticileri, daha önce hiç olmadığı
kadar tasarruf edecekler, kaliteli kumaşlar üretecekler,
en yüksek dokuma randımanını yakalayacaklar. Yeni
jenerasyon itema denim rapierli makine daha önce endüstride hiç

Itema

atılım yapılmış cihazları ve geliştirilmiş vasıflar

içeren özellikleri ile Itema ismini bir kez daha denim sektöründe
bir adım öne taşımaktadır. Bu yenilik içeren ve hissedilir avantajlar

görülmemiş yenilikler ile dokumanın sınırlarını zorlayacaktır. Şimdi

sağlayan özellikler yeni Itema makinesini kullanan denim

denim dokuma da Itema

fabrikalarına piyasada eşsiz rekabet avantajı sağlamaktadır :

ile yeni bir devir başlıyor.

Yenilikçi
özellikler

• iSAVER™
by ItemaLab™
ile farklılık
• Enerji Tasarrufu
• Tape-Hook Sistemi
EMSALSİZ MALİYET
TASARRUFU

ÜSTÜN KUMAŞ
KALİTESİ
• SK UltraLight Rapierler
• Sınıfının en iyisi Itema
Ağızlık Geometrisi

MÜKEMMEL
KULLANICI-TECRÜBESİ
• Geliştirilmiş Ergonomi
• Itema Textil Yardımı
• Yeni Ergonomik
Rapier Açıcı

• ISD Yeni Dizayn

Bağımsız Kenar Aparatı

Emsalsiz Maliyet Tasarru
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iSAVER™ BY ITEMALAB™
İLE FARKLILIK
• Kumaşın sol kenarında atık kenarı
ortadan kaldırmak için atılım
değerinde mekatronik yenilik.
Çözgü ve Atkı sarfiyatı
olmayışı üstün maliyet
tasarrufu sağlar

ENERJİ TASARRUFU
• Makinenin ana mekanik parçaların
optimizasyonu ve yağlama
optimizasyonu hissedilir enerji
tasarrufu sağlar.
Önemli Masraf Tasarrufu
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YENİ TAPE-HOOK SİSTEMİ
• Yeniden dizayn ve optimize
edilen Tape-Hook Sistemi
parçaların çalışma ömrünü
hissedilir derecede uzatarak
avantaj sağlamaktadır.Yeni
Itema şeritleri grup firması
olan kompozit malzemelerde
uzmanlaşmış Lamiflex
tarafından geliştirildi ve
üçlü karbon kaplama ile
yeni ve üstün konfigirasyon
sunmaktadır.
Azami Parça Güvenilirliği

Üstün Kumaş Kalitesi
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SK ULTRALIGHT RAPİERLER
• Belirli İndigo kumaş ihitiyaçlarını
karşılamak üzere dizayn edilmiştir.
Rapierlerin devrimci dizaynı
ölçülerinin ufalmasını ve azami
hafifliğini sağlar. Aerodinamik şekli
ve hafifliği Sk UltraLight Rapierlerin
hassas iplik yakalamasını ve üstün
kalitede tekstil performansını sağlar.
Üstün Kalitede Tekstil
performansı

GELİŞTİRİLMİŞ ITEMA
AĞIZLIK AÇMA GEOMETRİSİ
• Dünya çapında sınıfının en
iyiysi olarak bilinen Itema ağızlık
açma geometrisi burada en
ideal kumaş kalitesi için bir
adım daha öne çıkmaktadır.
Piyasada gerçek olarak bilinen
asgari ağızlık açılabilmesi denim
kalitesini tuşe ve görüntü olarak
garanti etmektedir.
Emsalsiz Kumaş Kalitesi
ve Tekstil de Çok Yönlülük

Mükemmel Kullanıcı-Tecrübesi
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GELİŞTİRİLMİŞ ERGONOMİ
•
alçaltılmış ön çerçeve
ile dokumacı günlük tekstil
opersayonlarını yaparken
makineye ulaşımını kolaylaştırır
Geliştirilmiş Makineye
Ulaşım
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ITEMA TEKSTİL YARDIMI
• Elektronik NCP - Yeni Ortaklaşa
Platform - dokumacı için özel bir
araç olmakta : Denim kumaşları
için özelleştirilmiş. Geliştirilmiş
ve kullanımı kolay çözüm bulma
programı dokuma esnasında
olabilecek alışılmış sorunları
kolay ve çabuk şekilde çözümde
dokumacıya yardımcı olur.
Dokumacıya Anında Yardım
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ISD- BAĞIMSIZ KENAR
APARATI
• Yeni dizayn, asgariye indirilmiş toz
birikimi sayesinde bakım sürelerini
azaltır.
Azaltılmış Bakım
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YENİ ERGONOMİK
RAPİER AÇICI
• Dokumacıya gerekli ayar
operasyonlarını çabuk hareketlerle
ve ekstra cihazlara gerek
kalmadan gerçekleştirmesini
sağlar.
Kolay Ayar Operasyonları
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Bir bakışta |
A

B

SPESİFİKASYONLAR
Atkı Transfer Sistemi
Ağızlık

Nominal Genişlik
(Makine Eni - A)

Tüm derinlik (B)

1900 mm (4500 mm)
2100 mm (4700 mm)
2200 mm (4800 mm)
2300 mm (4900 mm)

800mm çözgü levendi ile 1920mm (*)
1000mm çözgü levendi ile 2062mm (*)
1100mm çözgü levendi ile 2165mm (*)
* ayaklıklar hariç

STANDART

OPSİYONEL

Rapier SK UltraLight:
kılavuzlu rapierler “mono¬ray” tipli kancalar
Stäubli Armür 3020

Stäubli Armür 3060
Stäubli Kam Hareketi 1692, 8 çerçeveye kadar

Çerçeve sayısı
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Çözgü Levendi

Yekpare levent çapı 1000 mm

Yekpare levent çapı 1100 mm

Atkı Atımı

Elektronik atkı seçici: 4 renk

Elektronik atkı seçici: 8 renk

Atkı Kesici

Mekanik atkı kesici

ROTOCUT

iSAVER™ by ItemaLab™
Atkı Sıklığı
Kenar

iSAVER™
5-400 atkı/cm
Motorize kenar ve leno aparatı

Çözgü Salma

Elektronik olarak kontrol edilen çözgü salma

Kumaş Çekim

Elektronik olarak kontrol edilen kumaş çekim:
Dahili merdane çapı 550 mm’ye kadar

Eternet arayüz
(Loom Browser’lı veya ILMS)
Seri VDI arayüzü: İki yönlü veri transferi için
Parallel arayüz: Tek yönlü veri transferi için

Bağlantı

Tarak üzeri LED Lambası
LoomCooler

Diğer Opsiyonlar
Garanti

Elektronik olarak kontrol edilen kumaş çekim:
Harici dok sarma ünitesi 1500 mm’ye kadar

QRP Onaylı - 2 yıl garanti

Çin’de montajı yapılan makineler için, aksesuarlar hariç tüm parçalar ithal edilmektedir.

Umulmadik tasarruf
Başından beri rapierli dokuma teknolojisi kumaşın her iki
kenarında çözgü ve atkı telefi olması sorununu içermektedir.
Ancak bugün Itema oyunun kurallarını değiştiriyor.

Çığır açıcı, karlı, çevre dostu, kullanımı kolay, yenilikçi.
iSAVER™ by ItemaLab™, sadece oyunun kurallarını
değiştirecekler için.

ItemaLab™, Itema Gelişmiş Yenilikler Departmanı tarafından
çığır açan bir cihaz olan iSAVER™ geliştirilerek sol kenar
atkı teleflerini tamamen ortadan kaldırılması ile eşsiz bir
avantaj sağlandı.

iSAVER™
Tasarruf
Tablosu
Atkı İpliği

iSAVER™

Geleneksel
Yıllık Makine
Tasarrufu

Atkı Telef (Kg)*

NASIL ÇALIŞIYOR?
• iSAVER™ son ve en gelişmiş mekatronik prensiplerine uyarak
dokumacılara inovatif, anlaşılması ve kullanımı kolay bir cihaz
sunmaktadır:
- ayarları direkt olarak makine konsolundan yapmak mümkün

CO Ne 6/1

1,700

3,400

€ 3,000

CO Ne 12/1

900

1,800

€ 1,900

CO Ne 16/1

650

1,300

€ 1,400

CO Ne 16/1
+ LY 78 dtex

750

1,500

€ 2,300

PES 167 dtex
+ LY 78 dtex

425

850

€ 1,200

- cihaz, operasyon hızını hiçbir şekilde engellemez
- kumaş enini ayarlamak gerektiğinde, dokumacının asimetrik
eni azaltma ayarı ile sadece kumaşın sağ tarafında çalışması
gerektiğinden, iSAVER™ pozisyonunu korur
• Atkıda dört renk/iplik kullanırken iSAVER™, sunduğu dört
adet kıskaç sayesinde atkı atımı esnasında ipliği tutabilmekte
ve bu atkıya göre kumaşın içine sokulmaktadır.
• Atkı ipliğinin kumaşın içine ekstra ipliklere ihtiyaç duyulmadan
sokulması ile iSAVER™ kumaşın sol kenarındaki sahte
kenarı ortadan kaldırarak hammadde sarfiyatını düşürmekte
ve böylece sürdürülebilir dokuma için daha önce
görülmemiş tasarruf sağlamaktadır.

* R95002denim azami sürat ile düşünülmüştür
** standart iplik masrafları ile ve atkı ipliği tüketimi ile sınırlandırılımış
olarak (çözgü ipliği tüketimi dahil değildir.)

Denim dokuma jenerasyonunda bir adım ileri

www.howdoyoudenim.com

Do it Itema
www.itemagroup.com
contact@itemagroup.com
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