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ÜSTÜN

EMSALSİZ

MALİYET TASARRUFU
VE PERFORMANS

1

Enerji Tasarrufu

Makina, yağlama sistemi ve ana mekanik parçalar dikkate değer şekilde
enerji tüketim azaltımını garanti etmek
üzere optimize edilmiştir.
2

Yağ Soğutmalı Doğrudan
Tahrikli Motor

Itema R9500² azaltılmış bakım ve enerji
tasarrufu avantajı ile iki kat değerli yağ soğutmalı doğrudan tahrikli motor’a sahip
standart konfigürasyon ile donatılmıştır.
3

Sağlam Makina Yapısı

Üstün makine performasına yol açan
daha sağlam kompakt yapısı ile azami
dayanıklılık ve titreşimsizlik sağlar.
4

Çoklu Atkı Kesme
Opsiyonları

Mekanik Atkı Kesici
Geleneksel atkı kesim sistemi, sağlam
ve etkili.
Rotocut Atkı Kesici
Döner bıçak özelliği ile atkı ipliklerini
aynı zamanda keserek en iyi sonuçlara
ve optimum verimliliğe olanak
tanıyan mükemmel derecede kesim
zamanlaması sağlar.
Motorlu Atkı Kesici
Kompleks stillerin ve/veya çoklu atkı konfigürasyonlarının dokumasında rakipsiz
çok yönlülük ve dokuma verimliliği sağlar.
5

QRP

2 Yıl Garanti

ÜSTÜN

KUMAŞ KALİTESİ
6

SK Atkı Transfer Sistemi

Özel olarak modernize edilmiş ve
seramik kaplı rapier başlıkları sayesinde yüksek hız ve çok yönlülük için
tasarlanmıştır.
Yüksek makina performansı ve
üstün kumaş kalitesi.
7

FPA-Serbest Pozitif
Yaklaşım Atkı Transferi

Ağızlıkta kızak parçası bulunmaz.
En narin çözgü ipliklerinde bile hassas
işlem sağlar.
Optimize Edilmiş Tasarım.
En geniş aralıktaki fantazi, çok
filamentli ve tek filamentli iplikleri
dokumada üstün çok yönlülük.
8

Emsalsiz Itema Ağızlık
Geometrisi

Itema’nın sınıfında en iyi ağızlık geometrisi dünya çapında benzersizliğiyle
tanınmaktadır. Kategorisinde en küçük
ağızlık özelliği ile Itema ağızlık geometrisi
sıfır duruş izini garanti eder.

KULLANICI DENEYİMİ

9

Optimize Edilmiş Ergonomi

R9500² optimize edilmiş makina ergonomisine yardımcı olan günlük dokuma
işlemlerini yürütürken dokumacı için
makina erişebilirliğini kolaylaştıran alçaltılmış bir ön şasi özelliğine sahiptir.
10

En Son Jenerasyon Konsolu

Dokumacı en üst düzey reaktivite ve
azami dayanıklılığı garanti eden yepyeni
en son nesil, yüksek performanslı,
süper hassas konsol aracılığıyla makina üzerinde tam bir kontrole sahiptir.
11

Yeni FPA Ergonomik
Rapier Açıcı

Dokumacının ilave araçlar olmaksızın
birkaç hızlı hareket ile gerekli kurulum
işlemlerini yapmasına olanak tanıyan
kolay kurulum işlemleri sağlar.
12

iMANAGER

Itema dokuma makinalarının verimlilik ve
performansı hiçbir zaman bu kadar kolay
izlenememişti. Itema’nın yepyeni tesis
yönetim yazılımı iMANAGER sayesinde
tesis yöneticisi bilgisayar veya taşınabilir
cihazlardan makina veri ve istatistiklerine kolaylıkla erişim sağlar ve
bunları kontrol eder.

R9500²
Rapierli Dokuma Makinası
En çok satılan ürün olan Itema rapierli R9500’ün İkinci Jenerasyonu pazara sunuluyor. Yakın geçmişteki en başarılı
rapier makinası daha üstün performans ve yüksek dokuma kalitesi sunmak üzere daha da optimize edilmiştir.
2012 yılında pazarda lansmanı yapıldığında Itema R9500 çabuk
bir şekilde hız, çok yönlülük ve kullanıcı dostu olma noktasında
yeni bir referans oluşturdu. Pazar başarısı beş ayrı kıtada 60’tan
fazla ülkede kurulu çarpıcı sayıdaki makinaları ile öne çıkmaktadır.
Sınıfında en iyi makine performansını sunmak üzere tasarlanmış
olan Itema rapierli R9500, Itema’nın kendi olanaklarıyla geliştirdiği rapier konusundaki dünya çapında tanınmış ve iyi bilinen bilgi
birikimini çok geniş aralıktaki iplik ve desenleri dokurken rakipsiz
kumaş kalitesi sağlamak üzere geliştirmiştir. Sınıfının en iyisi olan,
titreşimsiz olmasıyla azami güvenilirlik ve sağlam makina yapısı
sağlayan elektronik platform R9500’in dokuma tarihinde son derece saygın ve de başarılı rapierli dokuma tezgahı olmasının diğer
başarılı faktörlerinden birisidir.
Şimdi ikinci jenerasyon ile R9500² ana makinanın işlevselliğini
daha da geliştirerek, rapier dokumada yeni bir teknolojik mihenk
taşı belirlemeye hazırdır.
Daima Müşterilerimizin yararına olan ve dokumacıların hayatını
kolaylaştıran işler üzerinde çalışmaktayız ve R9500² ‘ün sınıfında
en iyi dokuma performansı ve kumaş kalitesini sunarken pazardaki enerji verimi en yüksek rapierli dokuma makinası olmasını
sağlayacak temel gelişmelere odaklanmaktayız. Bunun da ötesinde R9500² ‘ün hali hazırda yenilenmiş kullanıcı dostu özelliği
şu ana kadar ki en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak üzere optimize edilmiştir.
Itema R9500²: en iyiye sınır yok.

Şimdi Kalite, Güvenilirlik ve
Performans QRP damgamızın
vermiş olduğu gönül rahatlığı
ile dokuma hiç bu kadar kolay
olmamıştı.
Itema’nın rapierli R9500² prestijli QRP damgasını gururla
taşımaktadır.
Dokuma makinalarımıza fazlasıyla
inanmaktayız ve bu nedenle her bir
QRP onaylı Itema makinası 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.

Dayanıklı, Yüksek Hassasiyette Makina Şasisi

Etkin Merkezi Yağlama

Yağ Soğutmalı Doğrudan Tahrikli Motor

Sağlamlık, verimlilik ve maliyet tasarrufu
Dikkate Değer Enerji Tasarrufu
Üretim tesisimizdeki kapsamlı mühendislik çalışmaları ve gelişmiş makina
ekipmanları sayesinde yağlama sistemi ve temel mekanik parçalar, dokuma
için önemli maliyet tasarrufu sağlayacak
önemli derecede bir enerji tüketimini
azaltmak üzere optimize edilmiştir.

Yağ Soğutmalı Doğrudan
Tahrikli Motor
Basit, sağlam, bakım gerektirmeyen
ve enerji verimli.
R9500² azaltılmış bakım ve enerji tasarrufu avantajı ile iki kat değerli yağ soğutmalı doğrudan tahrikli motor ’u standart olarak sunar. Yağ soğutma sistemi,
motor sıcaklığını yayarak ve azaltarak ısı
kazanımına yardımcı olur, bu da azaltılmış
enerji tüketimi dahil olmak üzere daha
uzun bileşen ömrü ve daha yüksek makina performansı sağlar.
Alan ölçümleri R9500² ’ün önceki makina
modellerine göre kayda değer bir enerji tüketimi azaltımına sahip olduğunu
teyit etmektedir ki bu da R9500² ’ü pazardaki enerji verimliliği en yüksek rapierli
dokuma makinası yapmaktadır.
Motor, makina konsolu aracılığıyla makina hızının kolay ayarlanmasını sağlayan
elektronik bir hareket mekanizması ve fırçasız motor teknolojisine dayanmaktadır.

Geleneksel şanzıman ve mekanik parçalar bakımı azaltmak üzere minimize edilmiştir. Dahası, özel bir yazılım sayesinde
harniş kesitini değiştirmek için hiçbir araç
gerekmemekte, kullanıcı arayüzü aracılığıyla arzu edilen parametreler ayarlayarak
kolaylıkla çalışır.

Etkin Merkezi Yağlama
Makina parçaları çift filtreli ana yağ tankından sağlanan yağ ile - şimdi güç tüketimini azaltmak üzere optimize edilmiş
- Merkezi Yağlama Sistemi tarafından
yağlanır. Sarım mekanizması ve mekanik
parçaların özel tasarımı ve kapsamlı testleri sayesinde yağlama sistemi, uzatılmış
mekanik parça ömrüne olanak tanıyan
düşük yağ sıcaklığı sunar.
Sürekli olarak basınç ve sıcaklığın izlenmesini sağlayan Elektronik NCP - Yeni
Genel Platform - maksimum sistem güvenilirliğini muhafaza eder.

Dayanıklı, Yüksek Hassasiyette
Makina Şasisi
R9500² ’in çok dayanıklı çerçeveleri ve
global yapısı pratik olarak en yüksek hızlarda bile titreşim yapmaz. Ana yanal şasiler
arasında konumlandırılmış güçlü hareket
mekanizması, zor desen veya dengesiz
stilleri en az yatırım ve bakım maliyetiyle
azami kontrolü sağlayacak şekilde önemli ölçüde işlemek üzere yığın hareketinin
azami kontrolü için tasarlanmıştır.
Tefe ve arka köprü mekanizması en
önemli noktalarıdır. Arka köprü modülü,
düşük çözgü gerginliği ve bir temizleyici
yuvası sağlarken, benzersiz tefe mekanizması tasarımı da hız ve çok yönlülüğe
olanak tanımaktadır.
R9500² ’ün esnek yapısı fantazi çözgü
leventi ya da jakar ile donatılmak üzere
hazırlanmıştır.

Gelişmiş ve Optimize Edilmiş Ergonomi

Geliştirilmiş Tefe Vuruş Hareketi

Sağlamlık, verimlilik ve maliyet tasarrufu
Piyasadaki En Kompakt
ve Modernize Edilmiş Dokuma
Makinesi
R9500² dokuma endüstrisinin en azaltılmış alan kullanımı özelliğine sahiptir. Dokuma fabrikalarına R9500² ’ün eklenmesi
tercihi, Müşterilerimizin mevcut alanlarını
optimize ve maksimize etme imkanının
yanı sıra makina yerleşimleri için de daha
fazla alan kazandırmaktadır.
Küçültülmüş makine boyutları, minimum
seviyede gürültü ve titreşim, tüketim ve
performans arasındaki dengede sınıfının
en iyisi olması Itema R9500²’ün günümüz
piyasasında en çok rağbet gören rapier
dokuma tezgahı kabul edilmesinin sebeplerinden sadece bir birkaç tanesidir.
Dahası, R9500² basitlik özellikleri ile hayata
geçmiștir. Günlük operasyonlar ve bakım
için kolay erişime olanak tanıyan az sayıdaki
kapağıyla kullanıcı dostu, ergonomiktir.

Gelişmiş ve Optimize Edilmiş
Ergonomi
R9500² optimize edilmiş makina ergonomisine yardımcı olan günlük dokuma
işlemlerini yürütürken dokumacı için makina erişebilirliğini kolaylaştıran alçaltılmış
bir ön çerçeve özelliğine sahiptir.

Geliştirilmiş Tefe Vuruş Hareketi
R9500² ’ün tefe vuruş hareket mekanizması ana yapının içerisine kumaşın altına
yerleştirilen tefe kamları ile entegre edilmiştir ve bu sayede daha güçlü vuruş
gücünü garanti eder ve en ağır kumaşları
bile kolaylıkla dokuma olanağı sunar.

Kategorisinde En İyi Ağızlık Geometrisi

Yenilikçi SK Atkı Transferi

Turboprop: Emsalsiz Rapier Drive Sistemi

FPA Ergonomik Rapier Açıcı

Sınıfının En İyisi Atkı Atım Sistem
Kategorisinde En İyi Ağızlık
Geometrisi
Emsalsiz Itema ağızlık geometrisi, azami
hız ve üstün dokuma kalitesi için daha
küçük bir ağızlığı garanti etmek üzere
tasarlanmıştır. Aşağıdaki iki temel durum
özelliğine sahip Itema ağızlık geometrisi
piyasanın en küçüğüdür:
• Tarak tarafına yaklaștırılan birinci çerceve
pozisyonu ile gücü ve harniş çerçevelerine yüksek hız ve daha uzun ömür sağlayan daha kısa bir vuruşa olanak tanır.
• Atım vuruşu en yüksek atım gücünü ve
ağır kumaşların dokuma kapasitesini garanti etmek üzere maksimize edilmiştir.
Mükemmel bir kumaş kalitesini garanti etmek üzere tüm öğelere çalışılmış ve
uygulanmıştır.

Turboprop:
Emsalsiz Rapier Drive Sistemi
R9500² tanınmış Itema pervaneli tahrik
sisteminin maharetini sonuna kadar kullanmaktadır. Itema Turboprop sayesinde,
hareket mekanizması yüksek dayanıklılık
ve azaltılmış bakım için minimum hareketli
parçalar ile kompakt bir halde kalmıştır.
İlave aparat tasarım özellikleri şunlardır:
• Mekanizma kararlılık ve hassasiyet için
yan tezgah içerisine sabitlenmiştir.
• Taşıyıcı ve hareketli kaydırıcılar havacılıkta

kullanılan alaşımlar ile tasarlanmıştır ve
daha yüksek makina hızları için daha
uzun bir ömür sağlar.
• Tüm hareketli parçaların standart olarak
doğrudan yağlanmasının yanı sıra dinamik yağlama sağlar.
Turboprop ayarları alışılagelmiş tasarımla
zaman içerisinde “şaşırmaz” ve bakım
personeli tarafından sürekli bir ayar veya
düzenleme gerektirmez. Sağlam, düşük
maliyetli ve ölçeklenebilir performansı ile
Turboprop Itema R9500² Rapier Dokuma
Makinasının gerçek ruhunu dışa vurur.

Yenilikçi SK Atkı Transferi
Kılavuz kancalı SK Transfer Sistemi yüksek
hız ve çok yönlülük için tasarlanmıştır. Geniş
bir atkı ipliği çeşitliliği sunarken SK Sistem,
bugün piyasadaki en ileri transfer sistemidir.
Ultra hafif, seramik kaplı, tek parça tasarım
rapier ile SK Sistemi; tutarlı, yüksek hızda
performans ve daha az aşınma sağlar.
Diğer kilit noktalar;
• Atım tutucu, arttırılmış verimlilik ve güvenilir kalite sunan tarağa çok yakın
konumlandırılmıştır.
• Alım tutucusu, tutucu içerisine entegre
kalıcı bir mıknatısa dayalı benzersiz ve
patentli bir açılış sistemi özelliği sunar,
bu şekilde daha kolay atkı salınımı ile
rapier’in yüksek direnci bir araya gelir.

Çok Yönlü FPA Atkı Transferi
FPA - Serbest Pozitif Yaklaşım - atkı
transferi pozitif rapier sistemi ile yüksek
performans ve verimliliğini bir araya getirerek Müşterilerimize en sofistike ve karmaşık kumaşlarda bile sınırsız yaratıcılık
olanakları sunar.
FPA Sistemi içerisindeki motorize atkı
makası sayesinde en geniş aralıkta fantezi, çok filamentli, metalik ve monofilament
ipliklerin dokunması artık mümkün hale
gelmektedir.
Bununda ötesinde, FPA Atkı Transfer Sistemi ağızlık içerisinde kancasız parçalar
ile en hassas çözgü ipliklerinde bile daha
hafif işleme olanağı sağlar.
FPA Transferi, çoklu atkı yerleştirme kumaşları ve aynı zamanda en ince iplik
veya yüksek sağlamlığa sahip teknik dokumalar için ideal çözümdür.

FPA Ergonomik Rapier Açıcı
R9500² birkaç hızlı hareket ile dokuyucunun ihtiyaç duyduğu ayar işlemlerini
herhangi ilave bir araç gerektirmeksizin
yapmasına olanak tanıyan ve bu sayede
kolay kurulum ve ayar işlemleri sağlayan
ergonomik rapier açıcı ile donatılmıştır.

Çoklu Atkı Kesme Opsiyonları: Motorlu Atkı Kesici

Çoklu Atkı Kesme Opsiyonları: Rotocut

Atkı İpliği Seçicisi

Sınıfının En İyisi Atkı Atım Sistem
Çoklu Atkı Kesme Opsiyonları

Atkı İpliği Seçicisi

R9500², tüm dokuma gereksinimlerini
karşılamak üzere çoklu atkı kesim seçenekleri sunar:

4, 8 yada 12 renk konfigürasyonlarında
mevcuttur.

Mekanik Atkı Kesici
Geleneksel atkı kesim sistemi, temel operasyonel hareket ile sağlam ve etkilidir.
Turu ayarlanabilen motorlu döngü
kesim “Rotocut”
Itema Rotocut, atkı ipliği için en mükemmel kesme zamanına olanak tanıyan
döner bıçaklı bir özellik sunar. Aparat, atkı
ipliğini gerdikten sonra tüm atkı ipliklerini
aynı anda keser ve basit hareket mekanizmasına bağlı olarak en iyi sonucu ve
optimum verimliliği sağlar.
Motorlu Atkı Kesici
Motorlu atkı kesici en talep gören stil gerekliliklerini bile karşılamak üzere geliştirilmiştir. Talep halinde, karmaşık stiller ve/
veya çoklu atkı konfigürasyonlarını dokumak için en ideal çözümdür. Yenilikçi elektronik teknolojisi ve mikroișlemci ile kontrol
ediliyor olmasına bağlı olarak motorlu atkı
kesici azami çok çeşitlilik ve tekstil verimliliği sunarak her bir atkı/renk için çok değerli
bağımsız kesim zamanı ayarlama olanağı
sağlar. Bu özellik, verimliliği arttırmak, çok
çok yönlülüğü genişletmek ve fireyi asgari
düzeye indirmek için tasarlanmış hassas
ve gelişmiş bir araçtır.

Azami çok yönlülük ve güvenilirlik sunmak
üzere tasarlanmış Aparat, bakım gerektirmez, mikroişlemci tarafından hareket ettirilir ve kontrol edilir. Seçilen parmak vuruşu
ile yapılan ince ayar daha hafif bir hareket
sunar ve bitişikteki atkılar ile oluşabilecek
karışıklığı ortadan kaldırır. Kompakt tasarım seçili atkının sıkı kontrol sağlayarak
kesim konumuna yakın gösterilmesine
olanak tanır.
Cihaz atkı tamiratı ve stil değişiklikleri
için duruş süresini kısaltarak dokuma ve
bakım personeli için kolay erişim sağlar.

Gelişmiş Çözgü Salma ve Kumaş Çekimi

Leno ve Yardımcı Kenar Cihazı – ISD

Üstün Kumaş Kalitesi: Kullanıcı Dostu Menü

Kalite ve Kullanıcı Dostu Olma Özelliği Bir Arada Olduğunda
R9500² çok yönlü olmak için doğmuştur.
Makina kalite, hız ve verimliliği maksimize
ederken yeni pazarlara girmek üzere mükemmel çözüm sunan sayısız uygulama
için geniş kapsamlı konfigürasyon sunar.

Gelişmiş Çözgü Salma
ve Kumaş Çekimi
R9500² elektronik çözgü salıcı ve kumaş
çekici ile donatılmıştır. Sarım mekanizma
sistemi azami dayanıklılık için yağ banyosu içerisindedir. Atkı sıklığı doğrudan
makina üzerindeki konsoldan ayarlanabilir. Çoklu levent uygulamaları tamamen
elektronik olarak kontrol edilmektedir.

Leno ve Yardımcı Kenar Cihazı
– ISD
R9500² dokuma makinası hem kenar,
hem de leno bağlama için standart bir
hareket kullanır.
ISD, makina konsolu aracılığıyla yardımcı
kenarları kesişimleri ve temel ağızlık desenlerinin bağımsız olarak ayarlanmasını
sağlar. Rutin temizleme işlemlerinden
başka fırçasız motor bakım ve ayar
gereksinimlerini ortadan kaldırır.

Üstün Kumaş Kalitesi

Hızlı Stil Değişimi

Itema’nın benzersiz ağızlık geometrisi
açıkça azami dokuma hızına ve üstün
kumaş kalitesine olanak tanır.

R9500² stil değişikliklerinde duruş süresinin önemli derecede azaltımını amaçlanmış ve tasarlanmıştır. Sürece dahil olan
tüm makina parçaları kolay ve hızlı bir stil
değişimi sağlamak ve ayar süresini kısaltmak üzere özel olarak geliştirilmiştir:

R9500² dünya genelindeki dokumacılara, özel Itema ağızlık geometrisi ile
sağlanan fayda ile birinci sınıf kumaş
üretilmesine neden olan duruş izlerini
bertaraf etme avantajını tanımaktadır. Bunun da ötesinde, Itema karmaşık
kumaş yapımı taleplerini karşılamak üzere
kolaylıkla modifiye edilebilen duruş izlerini
önlemek üzere özel bir yazılım geliştirmiştir.
Doğru taraf konumlandırmalı hızlı makina
başlatma ve durdurma doğrudan tahrikli
motor sayesinde güvence altındadır.
Makina mikroișlemcisi tarafından salma
ve çekme konumunun sürekli izlenmesi ile
birlikte çalışan ağızlık geometrisi pratikte
başlangıç izlerini bertaraf eder. Şüphesiz
R9500² kalitesiz kumaşı minimize etmek
üzere stratejik olarak tasarlanmıştır.

• Hızlı çözgü levent salma ve çözgü
durdurma düzeneği tüm makina konfigürasyonlarında standart olarak
sunulmaktadır.
• DRC4 veya DRC10 hızlı çerçeve bağlantı sistemleri.
• Tek bir kaide üzerine monte edilen
çımbarlar her iki yöne de önemli derecede stil ayarı ve genişlik ayarlamalarını
azaltacak şekilde hareket ettirilebilir.
• Kolay çözgü leventi bağlantısı ve
kumaş ruloyu çıkartmayı garanti altına alan çözgü leventi elektronik kontrollü salma sistemi tarafından idare
edilmektedir.

Kenar Opsiyonu: Pnömatik Kenar Örme Aparatı

Itema Elektronik Atkı Freni

Kullanışlı “LoomCooler”

Elektronik Ağızlık Geçişi

Kalite ve Kullanıcı Dostu
Olma Özelliği Bir Arada Olduğunda
Birçok Değerli Kenar
Seçenekleri
R9500² kenar formasyonu için geniş bir
yelpazede seçenek sunar. Standart kesicilerin yanı sıra, termik kesici, mekanik
ve hava ile çalışan kapalı kenar “tuck-in”
aparatları da mevcuttur.
Pnömatik kapalı kenar “Tuck-in” aparatları, azami kumaş kalitesine ve önemli
bir kumaş firesi azaltımına yardımcı olan
daha dar kapalı kenarlara sahip olma olasılığına olanak tanır.

Çoklu Elektronik Atkı Freni
Seçenekleri
Elektronik atkı germe talep üzerine mevcuttur ve zayıf ipliklerin işlenmesi sırasında yardımcı olmak üzere önerilir.
Kullanıcı arayüzü üzerinden programlanabilen elektronik atkı germe aparatı, her
bir atkının durdurma mekanizmasının ayrı
kontrolüne olanak tanır.
Bunların yanı sıra Itema, farklı tedarikçiler tarafından üretilen cihazlar için atkı
atım döngüsü sırasında farklı fren alanları
sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış
Itema Elektronik Atkı Frenini geliştirmiştir.

Kullanışlı “LoomCooler”
R9500² kullanışlı ve dayanıklı elektronik
kontrollü soğutma sistemi olan Loom
Cooler opsiyonu ile birlikte gelmektedir.
Başlangıç aşamasında dokuma tezgahları
maksimum ısıyı yayacak şekilde tasarlanmış olduklarından LoomCooler aynı zamanda Müşterilerine sunduğu etkin ısı kazanımı ile diğer işlemlerde israf edilen termal
enerjiyi geri kazandırarak toplam maliyetlerde tasarruf sağlamada ve daha çevreci üretim yapmada kendisini kanıtlamıştır.

Elektronik Ağızlık Geçişi
Üstün bir kumaş kalitesi sunan makina
konsolu üzerinden ağızlık geçiş zamanı
kolaylıkla ayarlanabilir.

En Son Nesil Dokunmatik Ekran Konsol

Bütünleşik Sistem Kontrolü

Yenilikçi iPOS

iMANAGER – İtema Tesis Yönetim Sistemi

Üstün Kullanıcı Deneyimi
En Son Nesil Dokunmatik
Ekran Konsol
R9500² en son nesil süper hassas ve oldukça güçlü konsol ile donatılmıştır.
Elektronik NCP Platformu donanımın kullanıcı taleplerine hızlı ve derhal tepki vermesine bağlı olarak en yüksek performans
değerlerine ulaşır.
Tam renkli dokunmatik ekran, dokumacı
ve makina arasında kullanıcı arayüzü olarak görev yapar ve algılasal yazılım dokumacı ve teknisyenler arasındaki diyaloğu
teşvik eder. Etkileşimli makina sembolleri
kılavuzluk eden personele arzu edilen kullanıcı dostu kullanım denetimini sağlar.

En Gelişmiş Teknoloji
Makina kullanıcı arayüzü için Linux tabanı
üzerinde çalıșan “Günümüzün En Gelişmiş Teknolojiye Sahip Mikro İşlemcili” PC
Ana Kartını kullanmaktadır. Itema’nın bir
veya daha çok interaktif seçeneğini eternet bağlantısı ile bir arada sunan R9500²
’ün yerel fabrika ve internet ağına kolayca
bağlanmasını sağlar.
USB hafıza kartı ile makina ayarlarının kaydedilmesi, değiştirilmesi ve aktarılması hiç
bu kadar kolay olmamıştı.

Bütünleşik Sistem Kontrolü
İtema’da zamanın para olduğunun farkındayız. Bu nedenle R9500² ’ü şu ana kadar
ki en iyi arıza teşhis yazılımı ile donattık!
Kolayca dokunmatik ekrana erişerek, devreler de dahil olmak üzere makina üzerindeki herhangi bir cihaz veya uygulama için
fonksiyonellik testi seçilebilir. Mühendislerimiz bu özelliği makinayı herhangi bir araç
kullanmayan ve elektronik geçmişi olmayan kişiler için özel olarak tasarladı.

Yenilikçi iPOS
iPOS - Akıllı Üretim Optimizasyonu Sistemi
- makina hızı ve duruş seviyesini izleyerek
makina üretkenliğini optimize etmek üzere
tasarlanmış opsiyonel bir özellik sunar.
IPOS, makina verilerini verilen bir süre
içerisinde izleyerek duruș ve verimlilik parametrelerini kolaylıkla oluşturur. Makina
bu parametrelerin dışına çıkacak olursa
verimlilik ve beraberinde kumaş kalitesini
en üst noktada tutmak için sistem otomatik olarak makina hızını tekrardan ayarlar.

iMANAGER – İtema Tesis
Yönetim Sistemi
iMANAGER, masaüstü PC’ye dokuma
tesisi ile ilgili tüm veri ve bilgileri getiren
Itema’ın en son tesis yönetim sistemidir.
iMANAGER tablet ve akıllı telefonlar benzeri bilgisayar ve mobil cihazlara kolay
uzaktan erişim sağlar.
Itema’nın yenilikçi karar-verme yazılım paketi gömülü SIM kart sayesinde web sunucusu ile bağlantı kurar.
Artık makinalarınızın, tekstil verilerinizin
ve ayarlarınızın mevcut durumunu gerçek
zamanlı olarak görebilmenizin yanı sıra
dokuma makinanızın işlemleri hakkında
size önemli bilgiler verecek makina istatistik bilgilerini Excel sayfasına indirip görüntüleme imkanı bulunmaktadır. Bunun da
ötesinde, iMANAGER ile kolaylıkla tesis
verimliliğini izleyebilir, farklı tezgahlar üzerindeki tasarımları makina stil arşivinize
kolaylıkla kopyalayabilirsiniz.

MAKİNANIN ANA SPESİFİKASYONLARI

ÇÖZGÜ SALMA

Nominal Makina
Genişliği

Çözgü Levent Çapı
800, 1000 veya 1100 mm
Geniş tezgahlar için ikiz çözgü leventi
Üst levent
Çift alt levent
600 + 600 mm veya
500 + 700 mm
Arka Köprü
Tekli
Merdanesi
Çiftli
Teknik kumaşlar için
çift takviyeli arka köprü
merdanesi
Atkı germe aparatı
(çözgü levent 1000/1100)
Çözgü Durdurma
6 bar elektrikli 25 mm
Düzeneği
veya 30 mm atım
8 bar elektrikli 16 mm
atım
12 bar 12 mm atım
Atık kenar için mini
çözgü durdurma
düzeneği

SK Transfer Sistemi

FPA Transfer Sistemi

Genişlik Azaltma

SK Transfer Sistemi

İplik Aralığı

FPA Transfer Sistemi
Eğrilmiş İplikler

Filament İplikler

170-190-210-220-230260-280-300-320-340360-380-400-430-460540
170-190-210-220-230260-280-300-320-340360
Standart 60 cm
Opsiyonel 100 cm
Standart 100 cm
Nm 200 – Nm 3
With FPA Transfer
System up to Nm 1
22 dtex – 3,300 dtex
With FPA Transfer
System as fine as
8 dtex

ATKI ATIMI
Elektronik Atkı
Seçici
Elektronik Atkı
Germe Aparatı

4, 8 veya 12 renk

Itema Elektronik Atkı
Freni
ROJ TEC
Elektronik Fren
LGL ATTIVO
Elektronik Fren
Atkı Detektörü
ROJ TE 500
DIGITAL
MAESTRO
Atkı Kesici
ROTOCUT
Mekanik Atkı Kesici
Motorlu Atkı Kesici
(atkı bazında
programlanabilir)
Arttırılmış Emiş Ünitesi

Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel

Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Standart
Opsiyonel
Opsiyonel

Opsiyonel
Standart

Opsiyonel
Opsiyonel

KUMAŞ ÇEKME
Elektronik
KONTROLLÜ
KUMAŞ ÇEKİM

Standart
Opsiyonel
Opsiyonel
Standart
Opsiyonel
Opsiyonel

Opsiyonel
Kumaş Denetleme
Alanı

Atkı Sıklığı

550mm’ye kadar dahili
kumaş merdanesi
1.500mm’ye kadar
harici kumaş topu için
hazırlanmıştır
Yekpare baskı
merdanesi
Çiftli baskı merdanesi
Kısmen yivli kumaş
sapma çubuğu
Düz kumaş sapma
çubuğu
Düşük atkı sıklığı için
döner çubuk
Tarak Alanı İçin LEDli
lamba
Kumaş denetimi için
LEDli lamba
5-400 atkı/cm
1-20 atkı/cm

Standart
Opsiyonel

Standart
Opsiyonel
Standart
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Standart
Opsiyonel

R9500² ’e hızlı bakış

MAKİNANIN ANA HAREKET MEKANİZMASI

KENAR FORMASYONU

Ana Motor

ISD Bağımsız Kenar Aparatı
Yan ve merkezi pnömatik kapalı kenar
aparatları
Yan ve merkezi mekanik kapalı kenar
aparatları
Termo kesici
Tam genişlikte çımbar
ELD elektronik leno aparatı

Ağızlık Düzeneği

Ağızlık Makinası

Tarak Hareket
Mekanizması
Makina Kontrolü

Opsiyonlar

Armür, Kam Düzeneği
ve Jakarlı Versiyon için
yağ soğutmalı doğrudan tahrikli ana motor
Gücü teli çerçeve
bağlantısı DRC10
Gücü teli çerçeve
bağlantısı DRC10-QFC
Gücü teli çerçeve
bağlantısı DRC4
Otomatik geçiş ağızlığı
(standart)
Dokuma tezgahı
soğutucu
Staubli armür model
3020 veya 3060
(20 şafta kadar)
Staubli armür 3224
(24 şafta kadar)
Staubli kam düzeneği
model 1692
(8 şafta kadar)
Kardan şaftlı elektronik
jakar için hazırlanmıştır
Bağımsız hareket
mekanizmalı elektronik
jakar için hazırlanmıştır
İsim kenar jakarı için
hazırlanmıştır.
Bağlı kam üniteleri
(makina genişliğine
bağlı olarak 2, 3 veya 4)
Renkli ekranlı en son
jenerasyon dokunmatik
ekran konsol
220V-16A elektrik
paneli üzerinde güç
çıkışları
Çözgü hareketi için
elektrik kabini üzerinde
basmalı buton

Standart

Standart
Opsiyonel
Opsiyonel
Standart
Opsiyonel

Standart
Opsiyonel

Opsiyonel

Standart

Opsiyonel

Opsiyonel

Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel

BAĞLANTI
Bütünleşik sistem kontrolü
Paralel arayüz: Tek yönlü veri transferi için
Seri VDI arayüzü: Çift yönlü veri transferi için
iMANAGER için Eternet arayüzü
Tezgahın harici sistemlerden izlenmesi ve
görüntülenmesi için Ethernet Arayüzü
iPOS

Standart
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel

Dokuma Eni

Makina Eni (A)

1700 mm
1900 mm
2100 mm
2200 mm
2300 mm
2600 mm
2800 mm
3000 mm
3200 mm
3400 mm
3600 mm
3800 mm (*)
4000 mm (*)
4300 mm (*)
4600 mm (*)
5400 mm (*)

4300 mm
4500 mm
4700 mm
4800 mm
4900 mm
5200 mm
5400 mm
5600 mm
5800 mm
6000 mm
6200 mm
6400 mm
6600 mm
6900 mm
7200 mm
8000 mm

A

(*)	Sadece SK Atkı Transfer Sistemi ile 3800 mm, 4000 mm,
4300 mm, 4600 mm, 5400 mm makine genişliği
Toplam derinlik (B)
800 mm çözgü leventinde
1000 mm çözgü leventinde
1100 mm çözgü leventinde
(**) ayak panelleri hariçtir

Boyutlar (mm)

1920 mm (**)
2062 mm (**)
2165 mm (**)

B

R9500² 190 D

Nominal Makine Genişliği (cm)
170, 190, 210, 220, 230, 260, 280, 300,
320, 340, 360, 380, 400, 430, 460, 540

Ağızlık
D Armür
C Kam Hareketi
J Jakar

Atkı Renkleri
4, 8, 12

Levent Düzeni
S08
S10
S11
D08
D10
D11
S8S
S1S

Tekli Levent 800 mm
Tekli Levent 1000 mm
Tekli Levent 1100 mm
Çiftli Levent 800 mm
Çiftli Levent 1000 mm
Çiftli Levent 1100 mm
Üst Levent 800 mm (*)
Üst Levent 1000 mm (*)

(*) y ukarıdaki Tekli ve Çiftli
kombinasyonda mevcuttur

4 S08

Yakın geçmişteki en başarılı
rapierli dokuma makinası
şimdi İkinci Nesli ile sınıfında
en iyi enerji tasarrufu,
kumaş kalitesi ve kullanıcı
deneyimini daha fazla
sağlamaktadır.

2 Yıl Garanti

Rapierli

6 adet

Itema Kampüsümüzün
Lokasyonu:

İtalya – Colzate
Çin – Şangay
Japonya – Osaka
ABD – Spartanburg
Hindistan – Coimbatore
Pakistan – Lahor

ITEMA KAMPÜSÜ
EĞİTİM MERKEZİ
Müşterilerimizin dokuma makinalarının tüm kullanım ömrü boyunca desteklenmesi
konusunda güvene dayalı sağlam bir ortaklığa inanmaktayız. Satış sonrası için tahsis etmiş olduğumuz işinin ehli ekibimiz ile tüm Müşterilerimizin taleplerini uzun vadeli
kazan kazan çerçevesinde uzun vadeli bir ilişkisi sağlamak üzere eş zamanlı olarak
derhal karşılıyoruz.
Itema’nın vasıflı teknisyen ve mühendisleri şunları sağlar:
– eş zamanlı dokuma, elektronik ve mekanik yardım hizmeti
– ihtiyaca özel yükseltme paketleri
– işletme giderleri ve kumaş kalitesi de dahil olmak üzere makina performansları ile
ilgili analiz ve danışmanlık hizmetleri
Yüksek teknolojili ve kullanıcı dostu bir mekanda normal veya ihtiyaca özel tüm kursları vermek üzere tasarlamış olduğumuz yepyeni bir eğitim merkezi konseptinin yakın
zamanda tanıtımını yapmış bulunuyoruz. Itema Kampüsü, Müşterilerimizi samimi bir
şekilde karşılayabileceğimiz en son dokuma tezgahı modelleri ile donatılı tam fonksiyonel bir merkezdir ve öğrenme için doğru mekandır. Itema’nın vasıflı teknisyen ekibi
Itema makinalarının performanslarının nasıl arttırılacağı konusunda en çok talep gören
konularda teknik personeli tam zamanlı olarak tahsis edilmiştir.
Itema dokuma makinalarından en iyi şekilde yararlanmak üzere gerekli tüm dokuma ve
teknik bilgilerinin elde edilebileceği yoğunlaştırılmış bir kurs bulunmaktadır.
Müşterilerimizin Itema Kampüs Eğitim Merkezine kolaylıkla erişebilecekleri ve arzu ettikleri
teknik eğitimlere kolaylıkla ve hızlıca kaydolabilecekleri çevrim içi bir portal de mevcuttur.
Daha fazlasını keşfetmek için www.itemagroup.com/training

Itema R9500² ile



Müşterilerimiz Yüz Akımızdır

QR Kodunu tarayın ve müşteri mükemmel hikayelerini dinleyin

Dünya Genelinde Itema
Itema sınınıfındaki en iyi dokuma makinaları, 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 makinalarında teknolojik gelişime ve sürekli
yenilikçiliğe bağlılık göstererek sunan tek
imalatçıdır.
Itema hakkında daha fazla bilgi için, ülkenizdeki 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
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