
Pazarda 
havlu kumaşların 
üretimini 
arttıracak 

En sağlam, 
En popüler ve 
Garantili Teknolojidir. DAHA  

FAZLASI İÇİN



HİSSET
KATTIĞI DEĞERİ
ITEMA TEKNOLOJİSİNİN

DAHA FAZLASI 
İÇİN

Ürününüzü bu kadar özel kılan kumaşı üreten 
teknolojidir.

Itema dokuma makineleri, dünya çapındaki dokuma-
cılara en son pazar trendlerine göre uyarlanmış en 
yenilikçi teknolojiyi garanti eder: üstün performans, 
eko-verimlilik ve tekstilde ustalık, Itema’ya güvendi-
ğiniz anda hissedeceğiniz özelliklerdir.





Havlu Kumaşlar 
için Rapierli 
Dokuma Makinesi
Konforlu bir dokunuş.  

Ekstra kucaklayıcı.  

Özenin sembolü.  

Zindelik yolculuğunda yardımcınız.

Hassas bir kucaklama kadar yumuşak.  

Bunların tamamını yansıtan bir havlu kumaş.

Küçük bukleli ilmekleri ile 

emicilik, dayanıklılık ve 

kalitede fark yaratan, çok 

emici şekilde kurulama olanağı 

sağlayan gerçek dostunuz.
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_ Dokuma ustalığı R95002terry’nin kalbidir.

Emsalsiz Itema Hav Formasyon Ünitesi, arttırılmış verimlilik, azami kullanım kolaylığı ve mükemmel havlu kalitesini sunmak 

üzere tamamıyla yeniden tasarlanmıştır. Mükemmel havlu kumaşı kalitesini sunması dolayısıyla sistem hem pozitif hem de 

negatif kontrolü garanti eden -pazarda emsalsiz- optimum bir hav çözgü tansiyonu sağlar. 

Sonsuz yaratıcı olanaklar özel araçlar ve fonksiyonlar sayesinde güvence altındadır. Kenar dokuması sırasında farklı çözgü 

tansiyonları en son nesil konsol vasıtasıyla doğrudan makine üzerinden kolaylıkla ayarlanabilir.  Itema Hav ve Arka Zemin 

Köprü Merdanesi R95002terry ‘nin sunduğu bir başka fayda ise düşük hav çözgüsü tansiyonu sayesinde sınıfında en iyi 

ilmek formasyonunu sağlamasıdır.

_ Eko-verimlilik R95002terry’nin sunduğu bir diğer faydadır. 

Aslına bakılırsa Itema tezgah yapısının tipik bir özelliği olan çokça bilinen titreşimlere karşı makine stabilitesinin yanı sıra  - 

makine yağlama sisteminin optimizasyonu ve yağ soğutmalı ana motor  benzeri - ana  iyileştirmeler düşük enerji tüketimi 

ve gelişmiş ısı yönetimi sağlar.  Bunun da ötesinde,  optimize edilmiş Hav Formasyon Ünitesi bir önceki makine versiyonları 

ile karşılaştırıldığında da az sayıda silindire sahiptir, böylece kullanım kolaylığı ve operasyonel dokuma alanı artarken stil 

değiştirme süresi azaltılmıştır.

_ Performans ana iyileştirmeler aracılığıyla elde edilmiştir. 

Makine veri ve istatistiklerine kolaylıkla erişim ve kontrol olanağı sağlayan Itema tesis yönetim yazılımı iMANAGER sayesinde 

makine verimliliği ve performansını izlemek hiçbir zaman bu kadar kolay olmamıştı. Bunlara ilaveten, Itema’nın havlu 

segmentindeki engin bilgi birikimi, kumaş kalitesi ve dokuma verimliliğinin artması için özel çözümler geliştirilmesine olanak 

sağlamıştır.

Itema R95002terry: Pazarda havlu kumaşların üretimini arttıracak En sağlam,  

En popüler Ve Garantili Teknolojidir.

Ve iş dokumacılığa geldiğinde Itema R9500terry en üst düzey kalitede havlu kumaşı dokumasında mutlak 

pazar lideridir.  35’in üzerinde ülkede kurulu olan ve dünya genelindeki havlu dokumacıları tarafından tercih 

edilen makine, arttırılmış dokuma ustalığını, ekonomik verimliliği ve performansı daha da ileri taşımak için 

İkinci Jenerasyonu ile şimdi geri döndü.

2015 yılında piyasaya sürülen Itema R9500terry, 

makinenin verimliliği ve kullanılabilirliği ile üst düzey kalite 

ve çok yönlülüğü nihayet birleştirerek havlu dokumacılığına 

yeni bir ölçüt getirmiştir. R9500terry  İkinci Jenerasyon 

pazarda bir adım ileri taşıyacak kilit konumdaki özelliklere 

sahiptir. 

Itema’nın R95002terry prestijli QRP 
damgasını gururla taşımaktadır. 

Dokuma makinelerimize fazlasıyla inanmaktayız ve bu 

nedenle her bir 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.

Ürünlerimizi nasıl tasarladığımızın, geliștirdiğimizin, 

ürettiğimizin ve müșterilerimize teslim ettiğimizin kanıtı 

olarak QRP işaretine bakınız.

Müşterilerimize Garantimiz.
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Kenar Dokuma Sırasında Farklı Atkı 
Germe Aparatları
Konsol aracılığıyla basit ve hassas ayarlarla kenar dokuma 

sırasında farklı çözgü tansiyonları imkanı sayesinde 

yaratıcılıkta sınır tanımaz

iMANAGER
Itema dokuma makinelerinin verimlilik ve performansı hiçbir 

zaman bu kadar kolay izlenememişti. Itema’nın yepyeni 

tesis yönetim yazılımı iMANAGER sayesinde tesis yöneticisi 

bilgisayar veya taşınabilir cihazlardan makine veri ve 

istatistiklerine kolaylıkla erişim sağlar ve bunları kontrol eder.

En Son Nesil Konsol
Dokumacı en üst düzey reaktivite ve azami dayanıklılığı garanti 

eden en son nesil, yüksek performanslı, süper hassas konsol 

aracılığıyla makine üzerinde tam bir kontrole sahiptir.

Arttırılmış Kumaş Kalitesi ve Optimum 
Kumaşın Kenar Tansiyonu
Hareketli Kumaş Kaidesi, kumaş kalitesi arttırıp, ilmek 

formasyonunu kolaylaştırırken, hav formasyonu ve vuruş 

sırasında kumaş çizgisinin hassas ve sabit bir şekilde 

kontrolüne olanak tanır. Kumaşın üzerine konumlandırılmış 

çımbar, optimize edilmiş kumaş kenarı tansiyonu sağlar. 

SK Atkı Transfer Sistemi
En geniş aralıktaki atkı ipliklerinin mükemmel şekilde 

dokunmasını sağlar. Aşınmaya karşı maksimum koruma sağlar.

Çoklu Atkı ve Yanal Kesici Opsiyonları
Tüm dokuma ihtiyaçlarını karşılar.

Enerji Tasarruflu
Makine yağlama sistemi ve ana mekanik parçalar dikkate 

değer şekilde daha az enerji tüketimini garanti etmek üzere 

optimize edilmiştir.
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Havlu Kumaşlar için Rapierli Dokuma Makinesi

Optimize Edilmiş Hav Formasyon Ünitesi
Hem pozitif hem de negatif kontrolü ve yüksek tansiyonun 

düşürülmesini sağlayan gelişmiş hav çözgü tansiyonu sayesinde 

mükemmel havlu kumaşı kalitesi

Yenilikçi Çözgü Durdurma Düzeneği
Stil değişim süresinde azalma sağlar.

Gelişmiş Ergonomi ve Kullanım Kolaylığı
Hav formasyon ünitesi tamamen yeniden tasarlanmıştır.  Ayarların 

minimize edilmesi ve zaman tasarrufu ile arttırılmış verimlilik 

sağlanması için silindir sayısı azaltılmıştır.

Sınıfında En İyi İlmek Formasyonu
Itema Hav  Arka Köprü Merdanesi, gelişmiş kumaş kalitesi için 

hav çözgüsü üzerinde düşük tansiyon sağlar. Arka Zemin Köprü 

Merdanesinin hafif silindirleri optimize edilmiş zemin tansiyonu sağlar. 

Yağ Soğutmalı Doğrudan Tahrikli Motor
Itema R9500²terry düşük bakım ve enerji tasarrufu avantajı ile iki 

kat değerli yağ soğutmalı doğrudan tahrikli motora sahip standart 

konfigürasyon ile donatılmıştır.

ACIMIT Çevre Dostu Sertifikası
ACIMIT Çevre Dostu Sertifikası, R9500²terry ‘nin  çevre 

dostu makine olma açısından uyulması zorunlu parametreleri 

karşılamada ne ölçüde başarılı olduğunu göstermektedir.
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Optimize edilmiş Hav Formasyon Ünitesi, -pazarda emsalsiz 
olan- hem pozitif hem de negatif kontrol ve en yüksek 
tansiyonun düşürülmesini sağlayan kusursuz hav çözgü 
tansiyon yönetimi sayesinde mükemmel kumaş kalitesini 
garanti eder.  Aslına bakılırsa bir önceki versiyona benzer şekilde 
negatif denge hareketi yeni sistemde de mevcuttur ancak şimdi 
döner çubuğun sabitlendiği yeni kare çubuğu hareket ettiren 
bir dizi kol sayesinde çalışmaktadır.  Yeni hareket düzenlemesi, 
daha önceden olmadığı kadar daha yüksek hav kalitesini 

Optimize edilmiş Hav Formasyon Ünitesi: mükemmel havlu kumaş kalitesi

Dokuma Ustalığı:  
R9500R950022terry’nin atan kalbi

sağlamak üzere ağız açıklığı ve tarak vuruşu sırasında yüksek 
tansiyonun düşürülmesini garanti eder. 

Dokumacı için bir diğer kilit konumdaki avantaj ise çözgü 
tansiyonunu en son nesil makine konsolundan hassas bir 
şekilde ayarlama olanağıdır. Bunun da ötesinde, köşelerin 
dokuması sırasında farklı çözgü gerginlikleri ve katlanma 
etkisi mümkün olmakta, aynı zamanda çok düşük çözgü 
gerginliğinde çalışma olanağı elde edilmektedir. 
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Turboprop: Emsalsiz Rapier Drive 
Sistemi 
R9500²terry bilinen Itema pervaneli tahrik sisteminin 
maharetini sonuna kadar kullanmaktadır. Itema Turboprop 
sayesinde, hareket mekanizması yüksek dayanıklılık ve düşük 
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  makine 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. 

SK Atkı Transfer Sistemi
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 yüksek, 
seramik kaplı, tek parça tasarım rapier ile SK Sistemi; tutarlı, 
yüksek hızda performans ve düşük aşınma sağlar.

Diğer kilit noktalar;

• Atım tutucu arttırılmış verimlilik ve güvenilir kalite sunan 
tarağa çok yakın konumlandırılmıştır.

• Yakalama tutucusu, tutucu içerisine entegre kalıcı 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.

Sınıfının En İyisi İlmek Formasyonu: 
Arka Zemin Köprü Merdanesi
Arka Zemin Köprü Merdanesi hafif ağırlıktaki silindirleri 
ve gerilimi kontrol edecek yükleme hücresi ile daha az 
hareketsizlik üretirken iplik üzerindeki silindirlerden daha 
iyi faydalanılmasına olanak tanır. Silindirler iplik hareketini 
mükemmel derecede yaparken düşük kütle ve yüksek 
hassasiyetteki bileşenleri sayesinde zemin gerilimini azaltır ve 
ağızlık formasyonunu kolaylaştırır.

Sonsuz Yaratıcı Olanaklar
R9500²terry Hav Formasyon Ünitesi sonsuz yaratıcı olanaklar 
sağlar.   Aslına bakılırsa kenar dokuması sırasında farklı çözgü 
tansiyonlarının doğrudan makine konsolu aracılığıyla kolaylıkla 
ayarlanması mümkündür.  Düşük çözgü tansiyonu ile dokuma 
olanağının yanı sıra aynı zamanda kenar üzerinde plise efekti 
de mümkündür.  

Atkı yönünde iki hav boyu (7 pik dokuma), aynı sürede farklı 
hav yükseklikleri ve sepet örgüsü başarıyla dokunabilen olası 
imalat özelliklerinden bazılarıdır.
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Düşük enerji tüketimi 
ve arttırılmış kullanım 
kolaylığı

E
K

O
-

V
E

R
IM

L
IL

IK

10



Gelişmiş Ergonomi ve Kullanım 
Kolaylığı
Hav Formasyon Ünitesi, gelişmiş ergonomi ve kullanım 
kolaylığı bakımından önemli ölçüde iyileştirmeler sağlamak 
üzere tamamen yeniden tasarlanmıştır.  Aslına bakılırsa 
minimize edilmiş ayar, zaman tasarrufu ve arttırılmış verimlilik 
sağlamak üzere -standart veya hav tüketim silindirli her iki 
versiyonda da - silindir sayısı azaltılmıştır. Yeni Hav Formasyon 
Sistemi, şimdi ana saptırma silindiri gergi çubuğu üzerindeki 
özel enkoder ile ayarlanabilen hav tüketim sistemi sayesinde 
yalnızca üç silindirden oluşmaktadır.  Bunun da ötesinde 
döner çubuk kaidesi yeniden tasarlanmış ve kare çubuktan 
daha alçak bir konuma yerleştirilmiştir. Bu yeni konfigürasyon 
ile denge silindiri ve döner çubuk arasındaki çalışma alanı 
önemli ölçüde arttırılmıştır. Ayrıca daha az silindir daha hızlu 
stil değişim operasyonuna olanak tanımaktadır. Son olarak, 
hav tüketim kontrolü ayarlandığında, daha önceki makine 
versiyonlarında öngörülen bağlantı kayışlı harici enkoderin 
çıkartılması, ilgili bakım ve ayar işlemlerinin yapılması ile zaman 
tasarrufu garanti edilmektedir.

Yenilikçi Çözgü Durdurma Düzeneği
R9500²terry Çözgü Durdurma Düzeneği, stil değişimi 
sırasında önemli derecede zaman tasarrufunu ve işlem 
sayısının azaltılmasını garanti eden kilit konumda gelişmiş  
özelliklere sahiptir.   Basit ve güvenilir sistem şu özelliklere 
sahiptir:

•  Herhangi bir değişim ihtiyacı olmaksızın dört ya da iki sıra ile 
çalışma imkanı bulunmaktadır. 

• Kapak topuzundan tutulup basit bir şekilde çıkartılır ve 
benzeri şekilde sıra ayırma plakaları da çıkartılır, bu sayede 
özellikle dokuma döngüsü sırasında çalıştırılması gereken 
işlem olduğunda çalışma süresi azalır.  

• Ayırma plakaları hızlı salma sistemi özelliğine sahiptir. 

• Çelik çubuk ve gücü teli plakaları ayırma plakalarına 
sabitlenmiştir. 

• Yeniden güçlendirilmiş kaide ayırma plakalarından 
bağımsızdır. 
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Dikkate Değer Enerji Tasarrufu 
Üretim tesisimizdeki kapsamlı mühendislik çalışmaları ve 
gelişmiş makine ekipmanları sayesinde yağlama sistemi 
ve temel mekanik parçalar dokumacılar için önemli maliyet 
tasarrufu sağlayacak önemli derecede bir enerji tüketimini 

azaltmak üzere optimize edilmiştir.

Etkin Merkezi Yağlama 
Makine 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 ömre olanak tanıyan 
düşük yağ sıcaklığı sunar. Sürekli olarak basınç ve sıcaklığın 
izlenmesini sağlayan  Elektronik NCP - Yeni Genel Platform - 

maksimum sistem güvenilirliğini muhafaza eder. 

Yağ Soğutmalı Doğrudan Tahrikli 
Motor 
Basit, sağlam, bakım gerektirmeyen ve enerji verimli.

R9500²terry düşük 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 düşük enerji 
tüketimi dahil olmak üzere daha uzun bileşen ömrü ve daha 
yüksek makine performansı sağlar.

Alan ölçümleri R9500²terry ‘nin önceki modellere nazaran 
dikkate değer şekilde enerji tasarrufu sağladığını teyit 
etmektedir. 

Motor, makine konsolu aracılığıyla makine 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 geçişini 
değiştirmek için hiçbir araç gerekmemekte, kullanıcı arayüzü 
aracılığıyla arzu edilen parametreler ayarlayarak basit bir 
şekilde çalışır.

Dayanıklı, Yüksek Hassasiyette 
Makine Şasisi  
R9500²terry yüksek hızda daha düşük bir vibrasyon deseni 
sunan ve daha yüksek hız ve dokuma verimliliği sağlayan ağır 
hizmete uygun çerçevelerden faydalanır.

 Ana yanal çerçeveler arasında konumlandırılmıș güçlü hareket 
mekanizması, hareket halinde zorlu desen dokumalarında bile 
en düșük maliyet ve bakımla azami kontrolü sağlayacak șekilde 
tasarlanmıştır.

Kompakt olması ve daha az sayıda kapağı ile bakım için 
kolay erişim sunan R9500²terry   kolaylık ve kolay kullanımın 
simgesi olmuştur.

Eko-verimlilik
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Performans: üstün dokuma 
verimliliği ve kumaş kalitesi

Arttırılmış Kumaş Kalitesi ve 
Optimum Kumaşın Kenar Tansiyonu 
Itema R9500²terry‘nin ana özellikleri Hareketli Kumaş Kaidesi 
ve Çımbar Konumudur.

Hareketli Kumaş Kaidesi, kumaş kalitesi arttırıp, ilmek 
formasyonunu kolaylaştırırken pile formasyonu ve vuruş 
sırasında kumaş çizgisinin daha sabit bir şekilde kontrolüne 
olanak tanır. 

Çımbar Konumu kumaş yanlarındaki kaliteyi optimize eden 
stratejik bir çözümdür. Öyle ki,  R9500²terry  üzerindeki 
çımbarlar kumaş üzerinde konumlandırılmış ve bu da gerilimi 
mükemmel derecede ayarlama olanağı sunması sayesinde 

optimize edilmiş kumaş yan gerilimi sağlamıştır.
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Atkı Kesme Çoklu Opsiyonları 
R9500²terry tüm dokuma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
çoklu atkı kesim opsiyonuna sahiptir.

Makine üzerinde standart olarak mekanik atkı kesici veya 
ROTOCUT bulunmaktadır. Ayrıca, opsiyonel olarak, MiCut 

Motorlu Atkı Kesici temin edilebilir. 

Mekanik Atkı Kesici

• Temel operasyonel hareketli geleneksel atkı kesim sistemi, 

sağlam ve etkili.

Rotocut

• Itema rapierli teknolojinin en çok ilgi gören aparatlarından 
birisi olan  Rotocut sayesinde atkı kesimi hassas ve optimize 
bir şekilde yapılmakta ve küçültülmüş boyutları ve geliştirilen 
ergonomisi sayesinde dokuma makinesine operatörün 

kolayca erişimine olanak tanımaktadır.

MiCut Motorlu Atkı Kesici

• Motorlu atkı kesici en talep gören stil gerekliliklerini bile 
karşılamak üzere geliştirilmiştir. Farklı tip ve sayıdaki atkı 
ve ipliklerini karıştırarak dokuma olanağı sağlayan çok safi 
ve sofistike havlu kumaşı dokumak için en ideal çözümdür. 
Yenilikçi elektronik teknolojisi ve mikroișlemci ile kontrol 
ediliyor olmasına bağlı olarak MiCut  motorlu atkı kesici 
azami çok çeşitlilik ve tekstil verimliliği sunarak her bir atkı/
renk için çok değerli bağımsız kesim zamanı ayarlama 

olanağı sağlar.

Etkin, Yüksek Hassasiyetli Yanal Kesiciler 

• R9500²terry ek kompleks havlu kumaşlarını dokumaya hazır 
tam donanımlı bir dokuma makinesi olarak dokumacılara 
teslim edilmektedir. Dokumacı, en zorlu dokuma koşullarında 
bile sağlam ve etkili, teknolojik olarak gelişmiş, yüksek 
hassasiyetteki Motorlu Yanal Kesiciler veya Mekanik Yanal 
Kesiciler arasında seçim yapabilir. 

Performans

Performans: üstün dokuma verimliliği ve kumaş kalitesi
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En Son Jenerasyon Dokunmatik 
Ekranlı Konsol 
R9500²terry 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 makine arasında 
kullanıcı arayüzü olarak görev yapar ve algılasal yazılım 
dokumacı ve teknisyenler arasındaki diyaloğu teşvik eder. 
Etkileşimli makine sembolleri kılavuzluk eden personele arzu 
edilen kullanıcı dostu kullanım denetimini sağlar.

iMANAGER – Itema Tesis Yönetim 
Sisteminiz    
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 makinelerinizin, tekstil verilerinizin ve ayarlarınızın mevcut 
durumunu gerçek zamanlı olarak görebilmenizin yanı sıra 
dokuma makinenizin işlemleri hakkında size önemli bilgiler 
verecek makine istatistik bilgilerini Excel sayfasına indirip 
görüntüleme imkanı bulunmaktadır. Bunun da ötesinde, 
iMANAGER ile kolaylıkla tesis verimliliğini izleyebilir, farklı 
tezgahlar üzerindeki tasarımları makine stil arşivinize kolaylıkla 
kopyalayabilirsiniz. 

Sonsuz Tasarım Olanakları  
R9500²terry ile farklı yükseklikteki ilmeklerle yapılan havlu 
kumaşının orijinalliğini yücelten  kaliteli havlular tasarlama ve 
üretme şansını dokumacıya limitsiz bir şekilde sunar.

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 bir yaratıcılık ve tasarım olanağına sahip 
olunur.
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A B

D 4190 S08

Nominal Makine Genişliği (cm)

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

Atkı Renkleri

4, 8, 12

Levent Düzeni

S08 Tekli Levent  800 mm 
S10 Tekli Levent 1000 mm

Ağızlık

D Armür  
J Jakar

Dokuma makinesi genişliği (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

Toplam derinlik (B)
800 mm 
çözgü levendinde

1953 mm

1000 mm 
çözgü levendinde

2064 mm (*)

(*) ayak panelleri hariçtir
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MAKİNENİN ANA SPESİFİKASYONLARI

Nominal Makine Genişliği SK Transfer Sistemi 190-210-230-260-280-300-320-340-360-380

Genişlik Azaltma Standart 60 cm – Opsiyonel 100 cm

İplik Aralığı Eğrilmiş İplikler Nm 200 - Nm 3

Filament İplikler 22 dtex - 3.300 dtex 

ATKI ATIMI

Elektronik Atkı Seçici 4, 8 veya 12 renk

Elektronik Atkı Germe Aparatı Itema Elektronik Atkı Freni Opsiyonel

TEC Elektronik Fren Opsiyonel

ATTIVO Elektronik Fren Opsiyonel

Atkı Detektörü ROJ TE 500 Standart

DİJİTAL Opsiyonel

Atkı Kesici ROTOCUT Standart

Mekanik Atkı Kesici Opsiyonel

Motorlu Atkı Kesici (atkı bazında 
programlanabilir)

Opsiyonel

Arttırılmış Emiş Ünitesi Opsiyonel

ÇÖZGÜ SALMA

Zemin Levendi 800 veya 1000 Standart

Hav levendi 800, 1000 veya 1250 mm Standart

Hav levendi alçaltılmış konum Opsiyonel

Arka köprü Merdanesi Tekli Standart

Çözgü Durdurma Düzeneği
4 sıralı ayrı elektronik çözgü 
durdurma düzeneği                                                          

Standart

KUMAŞ SARIMI

Elektronik olarak kontrol edilen 
kumaş sarımı

550mm'ye kadar dahili kumaş merdanesi Standart

İğneli kaplama sarımı Standart

Yüksek iğne sıklığıyla kaplama sarımı Opsiyonel

1.500mm'ye kadar harici kumaş topu için hazırlanmıştır Opsiyonel

Tekli baskı silindiri Standart

Kumaş Denetleme Alanı Tarak Alanı İçin LEDli lamba Opsiyonel

Harniş Denetleme Alanı Arka kısım denetleme alanı için LEDli lamba (jakarlı versiyonda) Opsiyonel

Atkı Sıklığı 5-400 atkı/cm Standart

MAKİNANIN ANA HAREKET MEKANİZMASI

Ana Motor Armür ve jakarlı versiyon için yağ soğutmalı doğrudan tahrikli ana motor Standart

Ağızlık Düzeneği Gücü teli çerçeve bağlantısı DRC10 Standart

Otomatik geçiş ağızlığı   Standart

Dokuma tezgahı soğutucu Opsiyonel

Ağızlık Makinesi Stäubli armür model 3020 (20 şafta kadar) Standart 

Kardan şaftlı elektronik jakar için hazırlanmıştır Standart

Tarak Hareket Mekanizması Bağlı kam üniteleri (makine genişliğine bağlı olarak 2 veya 3) Standart

Makine Kontrolü Renkli ekranlı en son jenerasyon dokunmatik ekran konsol Standart

Opsiyonlar Elektrik paneli üzerinde 220V, 16A güç çıkışları  Opsiyonel

Çözgü hareketi için elektrik kabini üzerinde basmalı buton Opsiyonel

KENAR FORMASYONU BAĞLANTI

ISD Bağımsız Kenar Aparatı Opsiyonel Bütünleşik sistem kontrolü Standart

Yan ve merkezi pnömatik kapalı kenar 
aparatları

Opsiyonel Paralel arayüz: Tek yönlü veri transferi için Opsiyonel

Yan ve merkezi mekanik kapalı kenar 
aparatları

Opsiyonel Seri VDI arayüzü: Çift yönlü veri transferi için Opsiyonel

iMANAGER için Eternet arayüzü Opsiyonel

GÜVENLİK

Işık perdesi Standart

R9500R950022terry ’ye hızlı bakış
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Müşterilerimiz Yüz 
Akımızdır

Itema  R9500Itema  R950022terry ile Dokuma 
Mükemmeliyeti QR Kodunu tarayın ve müşteri  

mükemmel hikayelerini dinleyin. 
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Müşterilerimizin dokuma makinelerinin 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 kazan kazan çerçevesinde uzun vadeli bir ilişki 
sağlamak üzere eş zamanlı olarak derhal karşılıyoruz. 

Itema’nın vasıflı teknisyen ve mühendisleri şunları sağlar;

• gerçek zamanlı dokuma, elektronik ve mekanik yardım 
hizmeti

• ihtiyaca özel yükseltme paketleri 

• işletme giderleri ve kumaş kalitesi de dahil olmak üzere 
makine performansları ile ilgili analiz ve danışmanlık  
hizmetleri

Yüksek teknolojili 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 merkezidir ve öğrenme 
için doğru mekandır. Itema’nın vasıflı teknisyen ekibi 
Itema makinelerinin performanslarının nasıl arttırılacağı 
konusunda en çok talep gören konularda teknik personeli 
tam zamanlı olarak tahsis edilmiştir.

Itema dokuma makinelerinden en iyi şekilde yararlanmak 
üzere gerekli tüm dokuma ve teknik bilgilerinin elde 
edilebileceği yoğunlaştırılmış bir kurs bulunmaktadır.

6 Itema Kampüs  
lokasyonumuz  
bulunmaktadır:
İtalya – Colzate 

Çin – Şangay

Japonya – Osaka

ABD – Spartanburg

Hindistan – Coimbatore

Pakistan – Lahor

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 Kampüs Eğitim Merkezi 
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İtema sınıfındaki 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, 
havajet ve projektili geniş ürün yelpazesiyle ve dokuma 
makinelerinde teknolojik gelişime ve sürekli yenilikçiliğe 
bağlılık göstererek sunan tek imalatçıdır

İtema hakkında daha fazla bilgi için, ülkenizdeki Satış 
Ekibimiz ile irtibata geçmek için, dokuma makinelerimiz 
hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için ya da yedek 
parça siparişleriniz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: 
www.itemagroup.com

Itema S.p.A. 
Şirket Ana Merkezi

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