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R9500terry Rapierli Dokuma Makinesi
Çığır açan inovasyonlar. Teknik üstünlük. Emsalsiz dayanıklılık.
Yeni R9500terry havlu kumaşı dokumada yeni bir mihenk taşı olmak
üzere nihayetinde azami kalite, makinenin verimliliği ve kullanılabilirliği ile çok çeșitlilik özelliklerini bir araya getirerek piyasaya bir dokuma makinesi kazandırma amacıyla geliştirilmiştir.
Itema ilk ve en başta gelen rapier havlu kumaşı dokuma üreticisi olarak Sulzer
ve Vamatex tarihsel markalarının mükemmeliyetini havlu dokumacılığında devam
ettirmektedir.
Bunun yanı sıra bu sağlam miras ile R9500terry ‘yi olağanüstü bir dokuma makinesi yapan üç seçkin kilit faktör bulunmaktadır:
• R9500terry dünya çapında işlemekte olan 5.000 dokuma makinesi ile son yıllardaki en popüler rapier havlu kumaşı dokuma makinesi olan selefi Silver DT ‘nin
başarısı üzerine inşa edilmiştir.
• Makinenin sağlam yapısı ve ileri teknolojisi Itema’nın kesinlikle en iyi satış yapılan
ürünü ve aynı zamanda bir piyasa fenomeni olan, havlu kumaşı dokumaya da
yararı olan rapier R9500’ dan gelmektedir.
• Itema’nın üstün ArGE çalışmaları hem mevcut, hem de gelecekteki ihtiyaçları
göz önünde tutarak Müşterilerin gerekliliklerini fazlasıyla karşılamakta nihai bir
hedef edinerek yapılmıştır.
R9500terry ‘nin atan kalbi makineyi piyasada uzak ara en gelişmiş havlu kumaşı dokuma tezgahı yapan teknolojik maharetinde yatmaktadır. Turboprop – özel rapier hareket mekanizması sistemi, Direct Drive Motor – kolay işletim ve ayarlar için benzersiz bir
motor ve yenilikçi SK Rapierleri özelliklerinde olduğu gibi verimliliği, hızı ve dayanıklılığı
arttırmak üzere R9500’ün benzersiz özellikleri R9500terry üzerinde de uygulanmıştır.
Dokuma kalitesi yenilikçi aparatların kazandıran triosu sayesinde geliştirilmiştir: yeni
olumlu hav arka köprü silindiri, yeni hav formasyon ünitesi ve yeni zemin arka köprü
silindiri.
Eğer hedefiniz tasarımcılarınızın yetenek ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya hazır gelişmiş ve çokça dayanıklı bir havlu kumaşı dokuma makinesi ise R9500terry dokuma
fabrikanız için en doğru çözüm olacaktır.
Itema R9500terry, Daha Önce Yapılmayan Şekilde Bir Havlu Kumaşı Dokumacılığı için üretilmiştir.

Şimdi Kalite, Güvenilirlik ve
Performans QRP damgamızın
vermiş olduğu gönül rahatlığı
ile dokuma hiç bu kadar kolay
olmamıştı.
Itema’nın R9500terry rapieri
prestijli QRP damgasını gururla
taşımaktadır.
Dokuma makinelerimize
fazlasıyla inanmaktayız ve bu
nedenle herbir 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,
geliștirdiğimizi, yalın üretim
yaptığımızı, ürünlerimizi
müșteriye nasıl teslim ettiğimizi
ve Müşterilerimize sunduğumuz
ürün ve garantimizin sarsılmaz
güvenilirliğinin kanıtı için QRP
işaretine bakınız.

Turboprop: Emsalsiz Rapier Drive Sistemi

Dayanıklı, Yüksek Hassasiyette Makine Şasisi

Yenilikçi SK Atkı Transferi

En Çok satılan ürün R9500’ü baz alan en gelişmiş teknoloji
R9500terry’nin teknoloji ve yapısı Itema’nın en çok satılan ürünü ve, 2012
yılında oyun sahasına dahil olan, en gelişmiş rapier makinesi R9500’e dayanmaktadır ve pazarda çok büyük bir kabul
görmüştür.

Dayanıklı, Yüksek Hassasiyette
Makine Şasisi
R9500terry yüksek hızda daha düşük bir
vibrasyon deseni sunan ve daha yüksek
hız ve dokuma verimliliği sağlayan ağır
hizmete uygun şasilerden faydalanır.
Ana yanal şasiler arasında konumlandırılmıș güçlü hareket mekanizması, hareket
halinde zor desen dokumalarda bile en
düșük maliyet ve bakımla azami kontrolü
sağlayacak șekilde tasarlanmıştır.
Kompakt olması ve daha az sayıda kapağı ile bakım için kolay erişim sunan
R9500terry kolaylık ve kolay kullanımın
simgesi olmuştur.
Tüketim ve performansta sınıfında en iyi
dengeyi kuran minimum seviyede gürültü
ve titreşim, alan optimizasyonu için küçültülmüş makine boyutları R9500 rapierinin mirasından gelen kilit elemanlardır.

Turboprop: Emsalsiz Rapier Drive
Sistemi
R9500terry tamamen yenilenmiş çark
hareket mekanizması sistemini kullanmaktadır. Halihazırda R9500 üzerinde
meşhur olan ve çokça kabul gören Turboprop sayesinde , hareket mekanizması
arttırılmış dayanıklılık ve daha az bakım
için minimum hareketli parça ile kompakt
bir halde kalmıştır.
İlave tasarım özellikleri:
• Mekanizma daha yüksek istikrar ve
hassasiyet için yan tezgah içerisine
sabitlenmiştir;
• Yeni taşıyıcı ve askı sürgüleri özel havacılık sınıfı bileşenlerle tasarlanmıştır;
• Hareketli parçaların doğrudan yağlanması ve dinamik yağlama standarttır.
Yüksek hız, azaltılmış aşınma ve tüketim
sağlayan mutlak boyutsal hassasiyet, dayanıklılık ve düşük maliyet performansı
ile emsalsiz ve ayrıcalıklı mekanizma Turboprop, atkı atım sisteminin kalbidir.

Yenilikçi SK Atkı Transferi
En fantezi ve karmaşık iplikli kumaşlarda
R9500 ile yakalanan başarı sonrası SK
Atkı Transfer Sistemi şu anda havlu kumaşı dokuyucuları için de mevcuttur.
SK Transfer Sistemi yüksek hız ve çok
çeșitlilik için tasarlanmıştır. Geniş bir atkı
ipliği çeşitliliği sunarken SK Sistem bugün
piyasadaki en ileri transfer sistemidir. Ultra
yüksek, seramik kaplı, tek parça tasarım
rapier ile SK Sistemi; tutarlı, yüksek hızda
performans ve azaltılmış aşınma sağlar.
Diğer kilit noktalar:
• Sol taşıyıcı rapier başlığı arttırılmış verimlilik ve güvenilir kalite sunan tarağa
çok yakın konumlandırılmıştır.
• Sağ alıcı rapier başlığı, tutucu içerisine
bütünleşmiş bir mıknatıs kullanarak
benzersiz ve patentli bir açılış sistemi
özelliği sunar.
Yenilikçi SK rapierleri yüksek hızlarda en
ağır kumaşları bile kolayca dokuma olanağı sunan mükemmel performans seviyesinde aşınmaya karşı mümkün olan en
iyi korumayı sağlar.

Direct Drive Motoru

NCP-Yeni Ortak Platform Makinenin Yönetim Evrimi

En Çok satılan ürün R9500’ü baz alan en gelişmiş teknoloji
Direct Drive Motoru
R9500’de olduğu gibi, R9500terry’nin
ana hareket mekanizması makine hızının
ayarlanması için kolay dokunmatik ekran
sunan elektronik bir hareket mekanizması
ve fırçasız motor teknolojisine dayanmaktadır. Geleneksel şanzıman ve mekanik
parçalar küçültülmüştür bu sayede daha
az yedek parça ve bakım ile ekstra katma
değer sağlanır.
Basit, dayanıklı, bakımsız, soğutma sistemi gerektirmeyen Direct Drive Motor
zaman ve düşük maliyetli işletim ile en
yüksek performansı sağlar.
Özel yazılım sayesinde, harniş karşılamalarını değiştirmek için kullanıcı arayüzü
aracılığıyla arzu edilen ayarların girilmesi
yeterlidir.

NCP-Yeni Ortak Platform
Makinenin Yönetim Evrimi
R9500terry’deki dokuma makinesinin tüm
teknik parametrelerini kolaylıkla kontrol
etmenizi sağlayan elektronik sistem olan
güçlü NCP (New Common Platform - Yeni
Ortak Platform) R9500’den miras kalmıştır.
Tümüyle interaktif renkli dokunmatik konsol dokuma tezgahının fonksiyonlarının
tam spektrumunu tek noktadan idare
eden terminal olarak görev yapmaktadır.
Kolay ve etkili işletim dokuyucu da olduğu
kadar bakım teknisyenleri için de garanti
altına alınmıştır.
Tüm Itema 9500 rapier ve airjet model
serileri benzersiz NCP Elektronik Platform
özelliklerine sahiptir ve bu da daha düşük
yedek parça tüketimi ve azaltılmış bakım
maliyetlerine yardımcı olan tam elektronik
devre değiştirilebilirliğini sağlamaktadır.
Bunun da ötesinde, dayanıklılık NCP tarafından izin verilen sabit sistem basınç kontrolü ve sıcaklık sayesinde sağlanmaktadır.

İlmek Formasyonunda Sınıfının En İyisi Yeni Pozitif hav Çözgü Köprüsü

İlmek Formasyonunda Sınıfının En İyisi Yeni Zemin Çözgü Köprüsü

Havlu dokumacılığı üstün inovasyonlar
sayesinde hiç bu kadar kolay olmamıştı
Özellikle hızla değişen pazar taleplerinin
olduğu ve emsalsiz kalite ile son trendlere
uyum için esnekliğin gerekli olduğu havlu
kumaşı dokumacılığına gelindiğinde kalite kumaş üretiminde örnek niteliğinde ve
farklılaştıran bir nokta olmaktadır. Itema
yeni R9500terry’nin tasarımı üzerinde bu
kavramları aklında tutarak çalışmış ve
yeni havlu kumaşı dokuma makinesi çıtayı önemli derecede yükselten son model
inovasyonlar ile tam olarak donatılmış ve
havlu kumaşı dokumacılığında mihenk
taşı tanımını yeniden yapmıştır.

İlmek Formasyonunda Sınıfının
En İyisi Yeni Pozitif hav Çözgü
Köprüsü

İlmek Formasyonunda Sınıfının
En İyisi Yeni Zemin Çözgü Köprüsü

R9500terry hav çözgü köprüsü pozitif hareketli, silindirleri döner ve tek bir aparat
tarafından işletilmektedir, bu sayede hav
çözgü gerginliğinin optimizasyonu tutarlı olmaktadır. Hav çözgüsü üzerindeki
azaltılmış gerilim sayesinde kumaş kalitesindeki küresel gelişmelerin yardımıyla son derece önemli ve sayısız faydalar
sağlanmıştır.

Yeni Zemin çözgü köprüsü hafif ağırlıktaki silindirleri ve gerilimi kontrol edecek
ağırlık sensörü ile daha az hareketsizlik
üretirken iplik üzerindeki silindirlerden
daha iyi faydalanılmasına olanak tanır.
Yeni silindirler iplik hareketini mükemmel
derecede yaparken düşük kütle ve yüksek hassasiyetteki bileşenleri sayesinde
zemin gerilimini azaltır ve ağızlık formasyonunu kolaylaştırır.

Dokumacının kilit avantajı aynı zamanda
konsol aracılığıyla çözgü gerginliğini kolay
ve hassas bir şekilde ayarlama olanağıdır.
Bunun da ötesinde, bordürlerin dokuması sırasında farklı çözgü gerginlikleri ve
katlanma etkisi mümkün olmakta, aynı
zamanda çok düşük çözgü gerginliğinde
çalışma olanağı elde edilmektedir.
Dahası, hav çözgü köprüsü ağızlık açılışında ve tarak tefelemesi sırasında hav
çözgüsünün mükemmel bir şekilde gerilimi yok etmesine yardımcı olan havın en
yüksek gerilimini bertaraf eden bir yaya
sahiptir.
Yeni Pozitif Hav çözgü köprüsü emsalsiz
çok çeșitlilik ve yüksek dokuma verimliliği
sağlar.

Mükemmel Havlu Kumaşı Kalitesi Yeni Hav Formasyon Ünitesi

Yeni Hareketli Kumaş Kaidesi ve Yeni Çımbar Konumu

Havlu dokumacılığı üstün inovasyonlar
sayesinde hiç bu kadar kolay olmamıştı
Mükemmel Havlu Kumaşı Kalitesi
Yeni Hav Formasyon Ünitesi

Yeni Hareketli Kumaş Kaidesi ve
Yeni Çımbar Konumu

En son ve yenilikçi yeni Hav Formasyon
Ünitesi Itema R9500terry üzerinde en kilit
gelişmedir.

R9500terry üzerinde uygulanan çığır
açan inovasyonlar arasında en kilit özellikler Yeni Hareketli Kumaş Kaidesi ve
Yeni Çımbar Konumudur.

Tek motor ile tahrik edilen aparat şimdi
arttırılmış makine dayanıklılığı ve daha
düşük işletme maliyetleri sağlayan daha
kompakt bir hal almıştır.
Yeni Hav Formasyon Ünitesinin yıldız özelliği üstün kalitede bir ilmek formasyonuna
olanak tanıyan yenilikçi kumaş hareketidir.
Yeni kumaş hareketi tek motor tarafından
tahrik edilen bir dizi çubuk tarafından üretilmektedir. Çubuk dizileri aynı zamanda
kumaş yer değişimi sırasında sabit bir hav
gerilimi sağlamak üzere pozitif hav çözgü
köprüsünü harekete geçirir.

Yeni Hareketli Kumaş Kaidesi ilmek formasyonunu kolaylaştıran daha sabit bir vuruş
noktasına olanak tanır ve bunun sonucu
olarak kumaş kalitesinde bir artış sağlanır.
Yeni Çımbar Konumu kumaş yanlarındaki kaliteyi optimize eden stratejik bir çözümdür. Öyle ki, R9500terry üzerindeki
çımbarlar kumaş üzerinde konumlandırılmış ve bu da gerilimi mükemmel derecede ayarlama olanağı sunması sayesinde optimize edilmiş kumaş yan gerilimi
sağlamıştır.

Etkin Motorize Kenar Makası

Yeni Atkı Seçici

Sonsuz Tasarım Olanakları

Yaratıcılığınızı serbest bırakmak için gelişmiş teknoloji
Atkı Kesme Opsiyonları

Etkin Motorize Kenar Makası

Sonsuz Tasarım Olanakları

R9500terry tüm dokuma ihtiyaçlarına
cevap verecek şekilde iki atkı kesim opsiyonuna sahiptir.

R9500terry dokumacıya en sofistike
havlu kumaşını dokumak üzere makine üzerinde standart bir aparat olarak
Motorize Yan Kesicileri de ihtiva edecek
şekilde tam donanımlı hazır bir dokuma
makinesi olarak gelmektedir.

R9500terry ile farklı yükseklikteki ilmeklerle yapılan havlu kumaşının orijinalliğini yücelten kaliteli havlular tasarlama ve üretme şansını dokumacıya limitsiz bir şekilde
sunar.

Terry dokuma makinesi üzerindeki standart R9500 ‘ün en taktir edilen aparatı
etkili atkı makası “Rotocut” ‘tır. Rotocut
sayesinde atkı kesimi hassas ve optimize
bir şekilde yapılmakta ve küçültülmüş boyutları ve geliştirilen ergonomisi sayesinde
dokuma makinesine operatörün kolayca
erişimine olanak tanımaktadır.
Bununda ötesinde, bir opsiyon olarak,
farklı tiplerde fantazi atkı dokumaya ve
hayal gücü ve yaratıcılık sağlamaya olanak
tanıyan motorize atkı makası en safi ve
zarif havlu kumaşlarının üretilmesini sağlar.

Yeni Atkı Seçic
R9500terry Yeni Atkı Seçici en çok satılan
ürünümüz olan R9500 üzerinde test edilen en çekirdek gelişmeleri bünyesinde
toplamaktadır.
12 renge kadar mevcut Yeni Atkı Seçici
kompak olup hassas bir atkı kesimi ve
ideal bir konum sağlamaktadır.
bakım gerektirmeyen, mikroișlemci ile
çalışan ve kontrol edilen. Seçilen parmak
vuruşu ile yapılan ince ayar daha hafif bir
hareket sunar ve bitişikteki atkılar ile oluşabilecek karışıklığı ortadan kaldırır.

İlmek formasyon sistemi tamamıyla elektronik olarak yürütülür ve gömülü klavye
üzerinden yapılacak basit ilmek yüksekliği
ayarı ile değişikliğe izin verir.
Serbestçe programlanabilen havlu kumaşı atkı tekrarı sayesinde çoklu atkı havlu
kumaşı kolaylıkla dokunabilir, böylece
sonsuz bşr yaratıcılık ve tasarım olanağına sahip olunur. Fantazi olarak ne tasarlarsanız tasarlayın, R9500terry makinemiz
diğerlerinin yapamayacağı şekilde daha
iyi ve hızlı bir şekilde başarı sağlayarak
dokuyabilir.

Nominal Makine Genişliği (cm)

Kenar

Diğer Opsiyonlar*

• 190, 210, 230, 260, 280, 300, 320,
340, 360, 380

• Motorize yardımcı kenar ve leno aparatı

• Tarak LED lambası

• Mekanik kapalı kenar “tuck-in” aparatları *

• Hav tüketimi kontrolü

İlmek Formasyonu
• Kumaş yer değiştirme ilmek formasyonu
• Serbestçe programlanabilir hav
yüksekliği ve atkı tekrarı

Çözgü Durdurma Düzeneği
• Ayrı elektronik çözgü durdurma
düzeneği, 4 (2+2) sıra

Çözgü Salma
Ağızlık
• Elektronik Jakar
• Stäubli armür 2670 ve 3020
(20 çerçeveye kadar)

Transfer Sistemi
• SK: kılavuzlu rapierler “monoray” tip
kancalar

Çözgü Levendi

• Elektronik olarak kontrol edilen çözgü
salma

Kumaş Çekim ve Kumaş
Merdanesi
• Elektronik olarak kontrol edilen kumaş
çekimi
• Kumaş silindir çağı: 500mm’ye kadar
• Harici yığın düzeneği *

• Zemin levent çapı 800 veya 1000 mm

Bağlantı

• İlmek levent çapı 800, 1000 veya 1250 mm

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

Atkı Atımı
• Elektronik Atkı Seçici 4, 8 veya 12

• Seri VDI arayüzü: İki yönlü veri transferi
için *

Atkı Sıklığı

• Paralel arayüz: Tek yönlü veri transferi
için *

• Standart: 5-400 atkı/cm
• Otomatik atkı sıklığı değişimi armür ve
jakar deseninde programlanabilir

* talep halinde

R9500terry – Teknik kart

Dokuma Eni

Makina Eni (A)

1900 mm
2100 mm
2300 mm
2600 mm
2800 mm
3000 mm
3200 mm
3400 mm
3600 mm
3800 mm

4500 mm
4700 mm
4900 mm
5200 mm
5400 mm
5600 mm
5800 mm
6000 mm
6200 mm
6400 mm

A
Derinlik (B)
800 mm çaplı
levent

1953 mm

1000 mm çaplı
levent

2064 mm (*)

(*) ayaklıklar hariç

B

Boyutlar (mm)

R9500terry

Nominal dokuma enleri (cm)
190, 210, 230, 260, 280, 300, 320, 340,
360, 380

Ağızlık Tipi
D Armür
J Jakar

Atkı Renk Adedi
4, 8, 12

Levent Tipi
S08
S10

Yekpare Levent 800 mm
Yekpare Levent 1000 mm

190 D

4 S08

Diğer Perspektif

Dünya Genelinde Itema
Itema sınınıfındaki en iyi dokuma makineleri, yedek parçaları ve entegre hizmetlerini içeren ileri dokuma çözümleri ile
dünyada lider bir tedarikçidir.
Şirketimiz dünyada en iyi üç atım teknolojisi olan rapier, airjet ve projectile’ı
geniş ürün yelpazesiyle ve dokuma makinelerinde 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
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