
O mais 
fiável, 
O mais 
popular
e tecnologia garantida  
no mercado para impulsionar  
a produção de felpos DESCUBRA 

MAIS



É a tecnologia que produz o seu tecido que torna 
o seu produto tão especial.

Os teares Itema garantem aos tecelões de todo o 
mundo a tecnologia mais inovadora e adaptada às 
últimas tendências do mercado: alto desempenho, 
ecoeficiência e domínio têxtil são as características 
que sente imediatamente ao confiar na Itema.

DESCUBRA 
MAIS

SINTA
dadaTECNOLOGIA ITEMA

O VALOR ACRESCENTADO





Tear 
 

a pinça para  
tecer felpos
Um toque de conforto.  

Um abraço extra.  

Um símbolo de cuidado.  

Um apoio na jornada de bem-estar.

Suave como um abraço carinhoso. 

Tudo isso é felpo.

Um aliado essencial capaz de 

secar uma grande quantidade 

de água, onde as pequenas 

argolas fazem a diferença 

proporcionando absorção, 

resistência e qualidade.

4



_ O Domínio Têxtil é o coração do R95002terry. 

A exclusiva Unidade Itema de Formação da argola foi completamente redesenhada para garantir maior produtividade, 

máxima facilidade de utilização e excelente qualidade de felpo. O sistema oferece uma ótima tensão de teia, garantindo - 

único no mercado - controlo positivo e negativo e assegurando uma excelente qualidade de felpo.

Possibilidades criativas infinitas graças a ferramentas e suas funções. Diferentes tensões de teia durante a tecelagem das 

ourelas, fáceis de configurar diretamente através da consola - última geração. O rolo superior e inferior Itema fornecem a 

melhor formação da argola, graças à tensão reduzida na teia e ao ajustamento da tensão do orgão inferior. 

_ Ecoeficiência é outro benefício que o R95002terry oferece. 

De facto, além da conhecida estabilidade da máquina às vibrações típicas da estrutura do tear Itema, as principais 

melhorias – como o motor principal com refrigeração a óleo e a otimização do sistema de lubrificação da máquina – 

garantem um consumo de energia reduzido e melhor gestão de calor. Além disso, a otimização da Unidade de Formação 

da argola apresenta um número reduzido de cilindros em comparação com a versão anterior, levando a um maior espaço 

operacional de tecelagem e facilidade de utilização e menor tempo de troca de artigo.

_ O desempenho é alcançado por meio de avanços essenciais. 

Monitorizar a eficiência e o desempenho das máquinas nunca foi tão fácil: graças ao software de gestão das Unidades 

de Fabrico da Itema iMANAGER, ié possível controlar e aceder facilmente aos dados e estatísticas das máquinas. Além 

disso, o profundo conhecimento da Itema no segmento de felpo permitiu o desenvolvimento de soluções para melhorar a 

qualidade do tecido e a eficiência da tecelagem.

Itema R95002terry: A tecnologia mais confiável,  

mais popular e garantida do mercado para impulsionar a produção de felpos.

E quando se trata de tecer felpos de alta qualidade, o Itema R9500terry é o líder absoluto de mercado. 

Instalado em mais de 35 países e preferido por tecelões de felpo em todo o mundo, agora está de volta,  

sua segunda geração para aumentar ainda mais o domínio têxtil, a ecoeficiência e o desempenho.

Lançado no mercado em 2015, o Itema R9500terry 

estabeleceu uma nova referência na tecelagem de 

felpo, combinando finalmente a máxima qualidade e 

versatilidade com eficiência e simplicidade da máquina. 

O R9500terry Segunda Geração apresenta vantagens 

essenciais que o colocam um passo à frente no mercado. 

O R95002terry da Itema carrega 
                    orgulhosamente o prestigioso  
                    selo QRP. 

Acreditamos firmemente nos nossos teares, portanto, 
todas as máquinas Itema com certificação QRP estão 
garantidas por um período de dois anos. A Itema é o 
único produtor do mundo a prolongar a garantia.

Nosso compromisso inabalável com P&D, inovação e 
nossos clientes inspira-nos a destacar nossos extensos 
testes de produtos. Somos incansáveis na busca 
de forma a permitir que nossos Clientes atendam e 
superem suas rigorosas expectativas de desempenho 
do produto e sólido retorno do investimento.

Procure o selo QRP – nosso testemunho  
de como projetamos, desenvolvemos, fabricamos  
e entregamos nosso produto.

A nossa garantia aos nossos Clientes.
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Diferentes tensões de teia durante a 
Tecelagem
Sem limites para a criatividade graças à possibilidade 

de diferentes tensões de teia durante a Tecelagem, com 

configuração simples e precisa através da consola.

iMANAGER

Monitorizar a eficiência e o desempenho dos teares Itema 

nunca foi tão fácil, graças ao novo software Itema de 

Gestão de plantas iMANAGER, o gerente da planta pode 

aceder facilmente aos dados e estatísticas das máquinas a 

partir de computadores ou dispositivos portáteis. 

Consola última geração
O tecelão possui um controlo completo da máquina através da 

consola super sensível – última geração, de alto desempenho, 

que garante a mais alta reatividade e a máxima confiabilidade.

Maior Qualidade de tecido e ótima tensão 
lateral
O suporte móvel do tecido permite um controlo constante 

e preciso da queda do tecido durante a formação da argola 

e da batida, resultando uma maior qualidade de tecido. Os 

tempereiros, posicionados acima do tecido, garantem uma 

tensão lateral do tecido.

Sistema de transferência de Trama SK 
Perfeito para tecer a mais ampla gama de fios de trama. 

Máxima proteção contra o desgaste. 

Múltipla escolha de tesouras laterais de 
trama
Indo ao encontro de todas as necessidades de tecelagem.

Economia de Energia
O Sistema de lubrificação da máquina e os principais 

componentes mecânicos foram otimizados para garantir 

uma redução considerável no consumo de energia.
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Tear a pinça para tecer felpos

Formação da argola otimizada
Excelente qualidade do tecido graças à melhor tensão de teia, 

levando ao controlo positivo e negativo e à redução da tensão  

da batida.

O Inovador Quebra teias
Garante a redução do tempo de mudança de artigo.

Ergonomia melhorada e facilidade de 
utilização
A unidade da formação da teia foi completamente redesenhada. 

Possui um número reduzido de cilindros levando a configurações 

minimizadas, garantindo economia de tempo e maior produtividade. 

O Melhor na formação da argola
O rolo da teia Itema garante tensão reduzida da teia para melhorar 

a Qualidade do tecido. Os cilindros leves do rolo inferior garantem 

uma tensão otimizada. 

Motor de acionamento direto com 
refrigeração a óleo
O Itema  R9500²terry contempla o motor de acionamento direto com 

refrigeração a óleo na configuração de equipamento standard que 

garante dupla vantagem: Manutenção reduzida e economia de energia.

ACIMIT Green Label Certified
A Certificação ACIMIT Green Label atesta como o tear R9500²terry 

é uma máquina ecologicamente correta por atender a parâmetros 

rigorosos.
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Aperfeiçoamento da unidade  
de formação da argola:  
excelente qualidade dos felpos 
O aperfeiçoamento da Unidade de Formação da argola 
garante uma excelente qualidade do tecido graças à perfeita 
gestão da tensão da teia que garante, única no mercado, 
controlo positivo e negativo e redução da tensão do fio. O 
novo sistema, de facto, mantém o movimento compensador 
negativo, que é semelhante à versão anterior, mas que agora 
funciona graças a uma série de alavancas que acionam a 
nova barra quadrada onde está fixada a barra rotativa.  

O coração pulsante do 
R9500R950022terry
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A nova disposição do movimento garante uma redução de 
tensão durante a fase de abertura da argola e batida do pente, 
levando a uma qualidade da argola mais alta que anteriormente. 

A principal vantagem para o tecelão é também a possibilidade 
de ajustar a tensão da teia de forma simples e precisa através 
da consola da máquina - última geração. Além disso, são 
possíveis diferentes tensões de teia e efeito plissado ao tecer 
ourelas, bem como a oportunidade de trabalhar com uma 
tensão de teia muito baixa. 
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O Turboélice: um sistema único  
de acionamento por pinça  
O R9500²terry aproveita a proeza do famoso sistema de 
acionamento de hélice Itema. Graças ao Itema Turboprop, 
o acionamento permanece compacto com peças móveis 
mínimas para máxima confiabilidade e manutenção reduzida.

Os recursos adicionais de design do dispositivo são: 

• O mecanismo está fixado na estrutura lateral para garantir 
estabilidade e precisão

• Os controlos deslizantes do carro e oscilantes são projetados 
com ligas de grau aeronáutico, garantindo uma vida útil mais 
longa, mesmo nas velocidades mais altas da máquina

• Lubrificação Standard direta de todas as peças deslizantes, 
bem como lubrificação dinâmica.

De acordo com o projeto, as configurações do Turboélice 
não “desviam” ao longo do tempo, eliminando a necessidade 
de configurações e ajustes contínuos pelo pessoal de 
manutenção.

O Sistema de transferência  
de trama SK  
O sistema de transferência SK está projetado para alta 
velocidade e versatilidade. Ao mesmo tempo que fornece uma 
ampla gama de fios de trama, o Sistema SK é atualmente o 
sistema de transferência mais avançado do mercado. Com 
uma pinça de design de peça única, revestida de cerâmica e 
ultraleve, o Sistema SK oferece desempenho consistente e de 
alta velocidade e reduzido desgaste.

Outros pontos-chave:

• A pinça de inserção está posicionada muito próxima do 
pente promovendo maior eficiência e qualidade confiável;

• A pinça recetora possui um sistema de abertura exclusivo  
e patenteado utilizando um ímã permanente integrado 
dentro da pinça.

As inovadoras pinças SK oferecem a melhor proteção 
possível contra o desgaste, levando a um excelente nível de 
desempenho, garantindo a possibilidade de tecer facilmente 
até os tecidos mais pesados a velocidades mais altas.

Da Classe, A Melhor formação de 
argola: o orgão inferior
O orgão inferior possui cilindros leves e uma célula de carga 
para controlar a tensão, produzindo assim menos inércia e 
permitindo uma melhor compensação dos cilindros no fio. Os 
cilindros acionam perfeitamente o movimento do fio, reduzindo 
a tensão inferior, facilitando a formação da argola, devido à sua 
menor massa e componentes altamente sensíveis.

Infinitas Possibilidades Criativas
A Unidade de Formação da argola do R9500²terry permite 
infinitas possibilidades criativas. De facto, é possível ajustar 
facilmente, diretamente através da consola da máquina, 
diferentes tensões de teia durante a tecelagem das ourelas. 
Também é possível o efeito plissado na ourela, além da 
possibilidade de tecer com baixa tensão de teia.

Duas alturas de teia na direção da trama (7 fios tecidos), 
diferentes alturas de teia ao mesmo tempo e cesta de tecido 
são algumas das construções possíveis que podem ser 
tecidas com sucesso.
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Reduzido consumo de energia 
e maior facilidade de utilização
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Aperfeiçoamento Ergonómico  
e de fácil utilização 
A Unidade de Formação de argola foi completamente 
redesenhada para garantir melhorias significativas em termos 
de ergonomia aperfeiçoada e facilidade de utilização. De 
facto, possui um número reduzido de cilindros – em ambas as 
versões, Standard ou com rolo de consumo de teia – levando a 
configurações minimizadas e garantindo economia de tempo 
e aumento de produtividade. O novo Sistema é composto 
por apenas três cilindros graças ao sistema de consumo de 
teias que agora é configurado com um codificador na barra 
principal de torção do cilindro de desvio. Além disso, os 
suportes da barra rotativa foram redesenhados e movidos 
para uma posição mais baixa numa barra quadrada. Com 
esta nova configuração, o espaço de trabalho entre o rolo 
compensador e a barra rotativa aumenta significativamente. 
Além disso, menos cilindros permitem operações mais 
rápidas de mudança de artigo. Finalmente, quando o controlo 
de consumo da teia é configurado, a economia de tempo é 
garantida pela eliminação do encoder externo com cinta de 
ligação previsto na versão anterior da máquina e as respetivas 
operações de manutenção e configuração.

O inovador quebra teias  
O quebra teias R9500²terry apresenta avanços importantes 
que garantem economia de tempo substancial e operações 
reduzidas durante a mudança de artigo.  
Simples e confiável, o sistema apresenta:

• A possibilidade de trabalhar com quatro ou duas réguas sem 
a necessidade de qualquer alteração

• A tampa é simplesmente removível com um botão e o 
mesmo acontece com as placas separadoras das réguas 
resultando na redução do tempo de trabalho especialmente 
quando a operação deve ser executada durante o ciclo de 
tecelagem

• As placas separadoras possuem o sistema de libertação 
rápida

• A vareta de aço e as placas guia dos liços estão fixadas nas 
placas separadoras

• O suporte reforçado é independente das placas separadoras.
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Motor Principal com refrigeração  
a óleo
Simples, confiável, livre de manutenção e energeticamente 
eficiente.

O R9500²terry possui - como standard - um motor de 
acionamento direto com refrigeração a óleo que garante 
uma dupla vantagem valiosa: manutenção reduzida e 
economia de energia. O sistema de refrigeração a óleo 
auxilia na recuperação de calor, dissipando e reduzindo a 
temperatura do motor, levando a uma vida útil prolongada 
dos componentes e a maiores desempenhos da máquina, 
incluindo um consumo de energia reduzido.

As medições de campo confirmam que o R9500²terry 
proporciona uma redução considerável no consumo de 
energia em comparação com o modelo de máquina anterior.

O motor baseia-se no acionamento eletrónico e tecnológico 
do brushless que proporciona um fácil ajuste da velocidade da 
máquina através da consola da máquina. Estão minimizadas 
as engrenagens tradicionais e peças mecânicas, garantindo 
manutenção reduzida. Além disso, graças ao software, não 
são necessárias ferramentas para alterar o cruzamento da 
armação, funciona simplesmente definindo os parâmetros 
desejados através da interface do utilizador.

Estrutura da máquina robusta e de 
alta precisão 
O R9500²terry beneficia de estruturas para serviço 
pesado, promovendo um padrão de baixa vibração em altas 
velocidades e permitindo maior velocidade e eficiência de 
tecelagem. O acionamento sólido, posicionado em quadros 
laterais principais, está projetado para controlo extensivo, 
movendo massas para processar consistentemente padrões 
pesados com custo e manutenção mínimos.

Compacto e com poucas tampas permitindo fácil acesso 
para manutenção, o R9500²terry personifica simplicidade e 
facilidade de utilização.

Considerável Economia de Energia 
O sistema de lubrificação e os principais componentes 
mecânicos, graças a um extenso estudo de engenharia e a 
avançados equipamentos de fabrico nas nossas unidades 
de produção, foram otimizados para garantir um consumo 
de energia significativamente reduzido, levando a uma 
economia substancial de custos para o tecelão.

Sistema Centralizado de Lubrificação  
Os componentes da máquina são lubrificados por um 
Sistema de Lubrificação Centralizado – agora otimizado 
para garantir a redução do consumo de energia, que fornece 
óleo de um reservatório principal com filtro duplo. Graças a 
um design especial e testes extensivos de engrenagens e 
peças mecânicas, o sistema de lubrificação promove baixas 
temperaturas do óleo, levando a uma vida útil prolongada 
dos componentes mecânicos. A confiabilidade máxima do 
sistema é assegurada ainda pelo Electronic NCP – New 
Common Platform – que mantém a pressão e a temperatura 
constantemente monitorizadas.
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Maior Qualidade de tecido e tensão 
ideal nas laterais  
As principais características do Itema R9500²terry são o 
suporte de tecido móvel e a posição das varetas.

O Suporte Móvel de Tecido permite um controlo mais 
constante da queda do tecido durante a formação da argola e 
o rebatimento, facilitando a formação da argola e resultando 
numa maior qualidade do tecido.

Eficiência de tecelagem 
superior e qualidade de tecido
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otimizar a qualidade nas laterais do tecido. De facto, as 
varetas estão posicionadas acima do tecido, garantindo 
uma tensão aperfeiçoada das laterais do tecido graças à 
possibilidade de ajustar perfeitamente a tensão.
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Escolha múltipla de tesouras de trama 
O R9500²terry oferece várias opções para tesoura de trama 

para atender as necessidades de tecelagem.

Tesoura de trama mecânica

• Sistema de corte de trama tradicional, confiável e eficaz 

com um movimento essencial operacional.

Rotocut

• Um dos dispositivos mais apreciados da tecnologia de 
pinças Itema, graças ao Rotocut, o corte da trama é preciso 
e otimizado e, devido às suas dimensões reduzidas, a 
ergonomia melhorada permite que o operador aceda 
facilmente ao tear.

Tesoura de trama motorizada MiCut 

• A tesoura de trama motorizada foi desenvolvida para satisfazer 
os requisitos dos artigos mais exigentes. É a solução ideal 
para tecer os felpos mais refinados e sofisticados, permitindo 
tecer uma mistura de diferentes tipos de tramas e números de 
fio. Baseada em tecnologia eletrónica inovadora e controlada 
por microprocessador, a tesoura de trama motorizada MiCut 
garante ainda a máxima versatilidade e eficiência têxtil, 
permitindo a valiosa possibilidade de definir tempos de corte 

independentes para cada trama/cor. 

Tesouras Laterais Eficazes e de Alta Precisão 

• O R9500²terry chega ao tecelão como um tear totalmente 
equipado, pronto para tecer o felpo mais complexo. O tecelão 
pode escolher entre as Tesouras Laterais Motorizadas 
tecnologicamente avançadas e de alta precisão ou as 
Tesouras Laterais Mecânicas, confiáveis e eficazes mesmo 
nas condições de tecelagem mais exigentes.

Eficiência de tecelagem superior e qualidade de tecido

Desempenho
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Infinitas possibilidades de design
Com o R9500²terry não há limites para a criatividade, 
oferecendo ao tecelão a possibilidade de desenhar e produzir 
toalhas de qualidade, que exaltam a originalidade do 
atoalhado feito com argolas de diferentes alturas.

O sistema de formação da argola, totalmente acionado 
eletronicamente, permite alterar a altura da argola 
simplesmente ajustando no teclado integrado.

Múltiplos felpos podem ser facilmente tecidos graças à 
repetição do fio programável livremente, resultando em 
infinitas possibilidades criativas e de design.

Consola Tátil – Última Geração 
O R9500²terry está equipado com uma consola de última 
geração, super sensível e extremamente potente.

A Plataforma Eletrônica NCP atinge aqui os mais altos 
patamares de desempenho, devido à rapidez e reação 
imediata do hardware às solicitações dos utilizadores.

A consola tátil, com display colorido atua aqui como a interface 
do utilizador entre o tecelão e o tear, e o software intuitivo 
incentiva o diálogo com os tecelões e técnicos. Os símbolos 
interativos do tear garantem uma experiência amigável ao 
conduzir o pessoal para as informações desejadas. iMANAGER - Seu Sistema Itema  

de Gestão de Unidades de Fabrico 
iMANAGER é o mais recente sistema de gestão de fábrica 
da Itema que traz em um desktop de PC todos os dados 
e informações relevantes sobre a unidade de fabrico de 
tecelagem. O iMANAGER fornece um acesso remoto fácil aos 
dados da máquina via computador e dispositivos móveis, 
como tablets e smartphones.

O conjunto inovador de tomada de decisão da Itema é possível 
graças a uma conexão de cartão SIM incorporado por meio de 
um servidor web.

Agora é possível ver em tempo real o estado real das suas 
máquinas, os dados e configurações têxteis, bem como 
visualizar e descarregar as estatísticas da máquina numa 
folha Excel, fornecendo informações essenciais sobre o 
funcionamento da sua máquina de tecelagem. Além disso, 
com o iMANAGER, pode monitorizar facilmente a eficiência 
da unidade de fabrico e aceder ao arquivo dos artigos para 
replicar rapidamente desenhos em diferentes teares.
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A B

D 4190 S08

Largura Nominal da Máquina (cm)

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

Cores de trama

4, 8, 12

Orgão

S08 Orgão Simples 800 mm 
S10 Orgão Simples 1000 mm

Acoplamento

D Maquineta 
J Jacquard

Largura  
da tecelagem 

Largura  
da máquina (A)

1900 mm 4500 mm
2100 mm 4700 mm
2300 mm 4900 mm
2600 mm 5200 mm
2800 mm 5400 mm
3000 mm 5600 mm
3200 mm 5800 mm
3400 mm 6000 mm
3600 mm 6200 mm
3800 mm 6400 mm

Profundidade total (B)
com 800 mm  
orgão

1953 mm

com 1000 mm  
orgão

2064 mm (*)

(*) sapatas excluídas
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PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Larguras Nominais  
da Máquina

Sistema de Transferência SK 190-210-230-260-280-300-320-340-360-380

Redução de Largura Standard 60 cm – Opcional 100 cm

Variedade de Fios No. de Fio Nm 200 - Nm 3

Filamentos 22 dtex - 3,300 dtex 

INSERÇÃO DE TRAMA

Seletor eletrónico de trama 4, 8 ou 12 cores

Tensor de trama eletrónico
Travão de Trama Eletrónico  
ActiveBRK Itema 

Opcional

Travão Eletrónico TEC Opcional

Travão Eletrónico ATTIVO Opcional

Detetor de trama ROJ TE 500 Standard

DIGITAL Opcional

Tesoura de trama ROTOCUT Standard

Tesoura de Trama Mecânica Opcional

Tesoura de Trama Motorizada MiCut 
(programável trama por trama)

Opcional

Unidade de Sucção Impulsionada Opcional

ROLO

Orgão inferior 800 or 1000 Standard

Orgão superior 800, 1000 or 1250 mm Standard 

Posição Rebaixada do Orgão Opcional

Rolo traseiro Simples Standard

Quebra teias
Quebra Teias Eletrónico  
com 4 Réguas

Standard

ROLO DE TECIDO

Rolo control eletrónico Rolo de Tecido Interno até 550 mm Standard

Rolo com Cobertura de Picos Standard

Rolo com Cobertura de Alta Densidade de Picos Opcional

Preparado para rolo Externo até 1.500 mm Opcional

Rolo de pressão simples Standard

Área de Inspeção de tecido Lâmpada LED para a área do pente Opcional

Área de Inspeção do armado Lâmpada LED traseira para a área de inspeção (versão jacquard) Opcional

Densidade de fios 5-400 puas/cm Standard

ACIONAMENTO PRINCIPAL DA MÁQUINA

Motor Principal
Motor principal direto com refrigeração a óleo para versão  
maquineta e jacquard

Standard

Movimento Liço DRC10 Standard

Automático Standard

Arrefecedor Opcional

Máquina acoplada Maquineta Staubli modelo 3020 (até 20 tirantes) Standard 

Preparado para Jacquard Eletrónico com cardan Standard

Movimento do Pente Excêntricas conjugadas (2 ou 3 dependendo da largura da máquina) Standard

Controlo da Máquina Consola Tátil - Última geração com display colorido Standard

Opções Tomada na Caixa Elétrica 220V-16A Opcional

Botão na Caixa Elétrica para movimento da Trama Opcional

FORMAÇÃO DAS OURELAS CONECTIVIDADE

Aparelho de ourelas independente ISD Opcional Diagnóstico da Placa Standard

Ourelas Pneumáticas Laterais e central Opcional
Interface paralela: para transmissão  
de dados monodirecional 

Opcional

Ourelas Mecânicas Laterais e central Opcional
Interface serial VDI: para transmissão  
de dados bidirecional

Opcional

Interface Ethernet para iMANAGER Opcional

SEFURANÇA

Cortina de Luz Standard

R9500R950022terry em resumo
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Nossos clientes, 
nosso Orgulho

Tecendo Excelência com Itema  
R9500R950022terry Digitalize o código QR e ouça a história  

de excelência dos nossos clientes 
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Acreditamos numa parceria de confiança com os nossos 

Clientes, apoiando-os durante todo o ciclo de vida do tear. 

Nossa equipa focada e qualificada para o mercado de pós-

venda atende prontamente em tempo real a cada solicitação 

do cliente para garantir um relacionamento de longo prazo e 

vantajoso para as duas partes. 

Os técnicos e engenheiros qualificados da Itema fornecem:

• Assistência têxtil, eletrónica e mecânica em tempo real

• kits de atualização personalizados

• Análise e consultoria em relação ao desempenho das 

máquinas, incluindo custos operacionais e qualidade do tecido

Recentemente, lançamos um novo conceito de centro de 

formação projetado para oferecer cursos sob medida e precisos 

num local altamente tecnológico e bem localizado.

O Itema Campus é um centro totalmente funcional equipado 

com os mais recentes modelos de teares para dar aos nossos 

clientes uma receção calorosa e o ambiente adequado de 

aprendizagem. Uma equipa de técnicos qualificados da Itema 

está totalmente destinada a treinar a equipa técnica mais 

exigente sobre como maximizar o desempenho de suas 

máquinas Itema.

Um curso intensivo para adquirir todo o conhecimento técnico e 

têxtil necessário para tirar o máximo proveito dos teares Itema.

Temos 6 locais  
do Itema Campus:
Itália – Colzate

China – Xangai

Japão – Osaka

EUA – Spartanburg

Índia – Coimbatore

Paquistão – Lahore

Para facilitar e tornar ainda mais fácil o acesso dos nossos Clientes aos 
Centros de Formação da Itema Campus, está disponível um portal online para 
reservar de forma fácil e rápida as formações técnicas pretendidas. 

Descubra mais em 

www.itemagroup.com/training 

Centro de Formação Campus Itema 
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Itema fornecedor líder global de soluções avançadas de 
tecelagem, incluindo os melhores teares, peças e serviços 
integrados.

Nossa empresa é a única fabricante no mundo a fornecer 
as três principais tecnologias de inserção de trama: pinça, 
jato de ar e projétil, com amplo portfólio de produtos 
e compromisso com a inovação contínua e o avanço 
tecnológico de nossos teares.

Para obter mais informações sobre a Itema, entre em 
contacto com a nossa equipa de vendas no seu país, para 
saber mais sobre nossos teares ou para encomendar peças 
de reposição, visite nosso site www.itemagroup.com.

Itema S.p.A. 
Sede

Via Cav. Gianni Radici, 4  
24020 Colzate (BG), Italy
Phone +39 035 7282111 
Fax +39 035 740505

Itema em todo o Mundo 
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