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Focussed on your success

Biz Trützschler’de müşteri odaklılığını şöyle anlıyoruz: Kişisel hedefl e-

rinize ulaşmanıza yardımcı olmak için, teknik bilgilerimizi, onlarca yıllık 

ilişkilerimizi ve akıllı teknolojilerimizi kullanıyoruz. Bunlar en iyi kalite, en 

yüksek kârlılık veya birinci sınıf verimlilik olabilir.

Öyle ya da böyle, size pazarınızda bir rekabet avantajı sağlamak ve kalıcı 

olarak genişletmek için her türlü çabayı göstermek için söz veriyoruz.
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You

Neyse ki öncelikle memnun yatırımcılar için endişelenmemize gerek yok. 

Trützschler, kısmen nesiller boyu birlikte çalıştığımız, insanların odak nok-

tasında olduğu bir aile şirketidir. Sizi dikkatle dinliyoruz ve doğal ve kimya-

sal lif işlemlerinizde hangi bireysel hedefl eri takip ettiğinizi biliyoruz. 

Başkaları üç aylık rakamlara odaklanıyor. 
Bizimse tüm dikkatimiz sizin başarınıza.

Bizim için aile şirketi demek, sizinle 

birlikte geleceği şekillendirme demektir. 

Sürekli başarılı olmanız için tam da bu 

noktaya odaklanıyoruz.

3.000 13
Satılan 
tarak

Tüm dünyadaki
çalışan sayısı

60.000
Tüm dünyadaki

yerleşkeler

true family
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Biz dümeni doğru rotaya kırdığımız için, yolunuz 
 daima açık ve güvenli.

true innovation

Birçokları için teknolojik avantaj, mevcut bir çözümün veya devrim 

 niteliğindeki bir yapının daha da geliştirilmesidir. Bu Trützschler için 

size yeni rekabet avantajları sağlama isteğidir. Teknolojik ufukları 

aşan ilk biz olduğumuz için, bunda tekrar tekrar başarılı oluyoruz. 

Buradan ortaya çıkan çözümler, kaliteli iplikler ve Nonwovens ürünleri-

nizi daha ekonomik ve daha yüksek kalitede üretmenize yardımcı olur 

– ki sayılan tek şey budur. 

19. yüzyılın başında ilk seri üretim başladı. 
Tekstil makineleri ilk endüstriyel makinelerdi.

1.0ENDÜSTRİ Elektrigin 19. ncü yüzyılın sonlarında güç aracı 
olarak kullanılmasıyla, götürü ve montaj hattı 
çalışma sistemleri modern üretimlere girmişlerdir. 
Trützschler elektrikli tahrikleri kullanan ilk tekstil 
makineleri üreticisinden biridir.

2.0ENDÜSTRİ



Teknolojiler giderek daha dijitalleşiyor. 
 Trützschler, rekabetçi şirketlerin hepsinden 
daha fazla üretim parametresini ölçmek için 
benzersiz sensörler kullanmaktadır. Bu veri-
ler My Mill, My Production ve My Wires gibi 
dijital çözümler için temel teşkil eder.

Bilgisayarlar 1970’li yıllardan sonra daha 
fazla görev üstlendi. Endüstrinin ilk bilgisa-
yar kontrollü tarak makinesini Trützschler 
üretiyor. 1991 yılında ilk tekstil makine 
üreticisi olarak Trützschler ağ teknolojilerini 
kullandı. 

3.0ENDÜSTRİ

4.0ENDÜSTRİ

AKILLI IPLIKHANE HAZIRLIĞI  

Trützschler’in ürünleri gittikçe daha akılla-

nıyor: Yeni Tarak makinemiz TC 19i tara-

ma aralığını tamamen kendi başına izler 

ve optimize eder ve böylece aynı kalan, 

maksimum en yüksek iplik kalitesinin elde 

edilmesini sağlar. Makinelerin, bileşenlerin 

ve dijital çözümlerin akıllı ağı da kaliteyi, 

verimliliği ve kaynak kullanımını iyileştirir.
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The true way to your yarn quality

Bireysel iplik kalitesine giden gerçek yol nasıl görünüyor? Bu yol bizim 

için, sizin bakış açınızla baktığımız zaman başlıyor: Durumunuzla, zorlukla-

rınızla ve pazarlarınızdaki çalkantılarla yoğun bir şekilde ilgileniyoruz. 

Bu amaçla üretiminizde optimum iplik kalitesini yakalamanıza, kaynakları 

en iyi şekilde kullanmanıza ve akıllı optimizasyonun avantajlarından yarar-

lanmanıza olanak sağlayan çözümler gerçekleştiriyoruz. 

SELF 
OPTIMIZATION

ECONOMIC 
EFFICIENCY

OPTIMAL 
YARN QUALITY
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İplik kalitesinin önemli olduğu yerde, 
biz kesinlikle daha iyiyiz. 



Trützschler’de basit bir kuralımız var: Bir şey yapıyorsak, doğru yaparız. 

Bu yüzden çalışma alanımız sadece iplikhane hazırlığı olmuştur. Çünkü 

burada – ve sadece burada – ileriki süreçte düzeltilmesi mümkün  olmayan 

iplik kalitesi oluşturulur. Bu odaklanma, çoğu zaman pazarınızda size 

 avantaj sağlayan çığır açan gelişmelere yol açmıştır. 

UZMANLIK IPLIK HAZIRLAMA

Bizim için iplik hazırlamada özel uzmanlığın 

anlamı şudur: Nihai ürünü, yani en iyi iplik 

kalitesini düşünmek.

Penye iplikleri veya taranmış ring iplikleri, 

rotor ipikleri, airjet ipikleri, geri dönüşüm 

lifl erini işleme veya hijyen ürünlerin üretimi 

gibi her türlü hazırlık  proseslerinizde sizi 

destekliyoruz.
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% 0,4
20.000 ton/yıl pamuk kullanımında 

WASTECONTROL harman hallaç

dairesinde iyi lif getirisini örn.  

% 0,4 oranında yükseltmekle 

yakl. 320 balya/yıl tasarruf eder.



Kaynaklardan daha fazla fayda-
lanma, daha fazla imkan, daha 
fazla başarı – bu kadar basit.

Belki de o kadar kolay değil: Hammaddeden maksimum iyi lif elde etmek 

için, bizim eşsiz teknolojik bilgi deneyimimiz gerekiyor.

Bunu harman hallaç dairesinde ve tarak makinesindeki  WASTECONTROL 

sisteminde etkileyici şekilde görmek mümkün. Bir optik sensör atılan 

telefi izler ve bıçak ayarını mümkün olduğunca iyi liflerin ayrılmayacağı 

şekilde ayarlar.

 

Fakat aynı zamanda, TWIN BUT INDEPENDENT cer konsepti veya en 

hızlı vatka değiştirme sistemi gibi yüksek tek kullanımlık efektler için akıllı 

makine konseptlerimizle kaynaklardan verimli bir şekilde faydalanmak 

mümkündür. Özellikle akışı optimize edilmiş havanın yönlendirilmesi veya 

yüksek enerji tasarruflu tahrikler, kaynaklarınızın sorumlu bir şekilde kulla-

nılmasını sağlar.

SONUÇ |  İdeal kaynak kullanımıyla bireysel tanımlanmış iplik kaliteniz 

için mümkün olan en iyi temeli sunuyoruz.
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Trützschler teknik bilgisi: 
  Daima mümkün olan en iyi ayarlar.



T-CON 3 ve T-GO
Trützschler T-CON 3 sensörleri, tarama aralığının T-GO ile kesintisiz 

olarak kendi kendine optimizasyonu için veri iletir.

PIECING OPTIMIZER
Birleştirme zamanlaması için kendi kendini iyileştirme fonksiyonunu 

kullanabiliyorsanız laboratuvar testi yapmaya ne gerek var – sadece 

Trützschler penye makinesinde.

AUTO DRAFT
Regüleli cer makinesinde mükemmel ön çekim için kendi kendini 

 ayarlayan sistem.

Optimum iplik  hazırlama için birçok  
kalifiye personele – veya akıllı makine 
konseptlerine ihtiyaç var.

Birçok iplikhanenin bir sorunu bulunuyor – kalifiye elemanların azlığı. Personel 

 yetersizliği için akıllı çözümümüz uyarlamalı öz optimizasyondur: Yüksek hassas 

Trützschler sensörleri kritik üretim parametrelerini sürekli olarak ölçer.  

Makinelerimiz bu temelde kendilerini en uygun şekilde ayarlar.

Sonuç: Manuel yeniden ayarlamaya gerek kalmadan tüm makinelerde, sabit 

kalan yüksek şerit kalitesi elde edebilirsiniz. Bunun için en iyi örnek, akıllı Tarak 

 makinemiz TC19i dir. Makine, Gap Optimizer T-GO ile aralıksız olarak ideal  

tarama aralığını sağlar.
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Makinelerimiz için bilgisayar birimlerine gelince, alışılmadık bir 

şey yapıyoruz: Onları satın almak yerine kendimiz tasarlıyor ve 

üretiyoruz. Aynı durum ölçüm cihazları, dokunmatik ekranlar, 

frekans dönüştürücüler, servo eksenler, tahrik elektronikleri, 

sensörler ve kameralar için de geçerlidir.

Bu yolda haklı nedenlerden dolayı yürüyoruz: 

Sadece mühendislerimiz tarafından geliştirilen bileşenler iplikhane 

alanında kullanım için mükemmel hale getirildi. Bunlar karmaşık 

olmayan ve çabuk arızalanan ek fonksiyonsuz birinci sınıf bir 

performans sunar. 

Bu – ve uzun süreli yedek parça kullanılabilirliği – Trützschler 

elektroniklerinin güvenilirliğini eşsiz kılar.

E L E K T R O N İ K  Ü R E T İ M İ

 Küçük bileşenlerde 
 büyük fark

Enerji izleme
My Mill ile enerji tüketiminde 

gözle görülür bir artış olduğunu 

algılayın.

T-GO
Kendi kendine optimizasyon 

fonksiyonları ile benzersiz 

tarama sonuçları. 

Tahrik elektroniği
En düşük enerji tüketimi ile 

modern tahrik teknolojisi.



RFID-Teknolojisi ile Multi-Touch
Trützschler farklı kumanda 

seviyeleri için kullanıcı odaklı 

tasarım ile yeni standartlar 

belirliyor.

Yabancı parça ayırma
Trützschler CCD kameraları, 

kimsenin göremediği parçaları 

algılar.

WASTECONTROL
Trützschler sensörleri telef 

miktarını ve kalitesini optimum 

ilişkide tutar.

Elektronik „made by Trützschler“: 

Platin tasarımından montaj ve alet 

yapımı ile kontrol algoritmalarına 

kadar.
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Işık algılarımızı özel bir şekilde yönlendirir. Araçtaki sinyal, 

telefondaki durum ışığı ya da – çok daha romantik – gün doğumu: 

Her durumda hangi ışık olduğunu derhal idrak ediyoruz. 

Bu prensibi T-LED ile makine teknolojimize aktardık: T-LED 

„Tamam“, „Uyarı“ veya „Arıza“, sinyallerinden daha fazlasını 

gösterir: T-LED ışık şeridi içinde yanan LED ışıklarının sayısı, bir 

bakışta mevcut dolum seviyelerinin veya yüzdelerinin algılanması 

sağlar. 

Uyarı mesajları her zaman öncelikli olarak gösterilir.

T - L E D  UZ A K TA N  G Ö S T E R G E 

 Işık hızında bilgi verir



Dinlenme modu göstergesi
Harman hallaç dairesinden 

malzeme talebi yoksa, yeşil bir 

yürüyen ışık, BO-P'nin çalışmaya 

hazır olduğunu gösterir.

A%-Şerit numarasından 
sapma
Şerit numarasından sapma 

gösterimi A% odak noktasındaysa, 

T-LED bu değerlendirmeyi de bir 

bakışta gösterebilir.

Alt hazne basıncı
Bu mod TC 19i de DFK'nın hedef 

basıncından sapma yüzdesini 

gösterir. 

Pozisyon gösterimi ile 
cağlıktaki şerit kopması
Bir şerit kopması oluşursa, cer 

makinelerinin T-LED şeridi 

otomatik değişir ve cağlıktaki 

şerit kopma konumunu gösterir.
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İsminden anlaşılıyor: JUMBO CANS dolum kovaları için gerçek ten 

büyük bir gelişme. JUMBO CANS geleneksel 1000  mm’lik kovalara 

göre % 43 daha fazla şerit alabilir. Bu büyük kovalar bu sayede 

tarama makineleri ve sonraki işlem aşamaları olan ön cer, şerit 

birleştirici, penye makinaları ve regüleli cer makineleri için yüksek 

verimin mimarıdır.

JUMBO CANS, % 51 daha fazla dolum miktarını mümkün kılan 

özenli şerit istif sistemi T-MOVE 2 için idealdir.

Yılda binlerce şerit ekleme işlemine gerek kalmaz ve dolayısıyla 

binlerce potansiyel hatadan kaçınılır, bu da iplik kalitesini otomatik 

olarak yükseltir. Mükemmel, değil mi?  

J U M B O  C A N S 

  Gerçek büyüklük sayesinde 
daha fazla verimlilik



83 kg ağırlığa kadar tarak şeridi 

ile tamamen dolu olsa bile, 

JUMBO CANS, düz zemin 

üzerinde kolayca hareket 

ettirilebilir.

JUMBO CANS kovalarının 

cağlıkta % 43 daha uzun çalışma 

süresi, regüleli cer makinelerin-

de veya şerit birleştirici durma 

sürelerinin azalmasını sağlar.

Yeni T-MOVE 2 ile dolum miktarı 

% 5 daha artar.
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Dijital teklifl erimiz bulut tabanlı 

ve son derece güvenlidir. Sırf en 

yüksek güvenlik standartlarına 

odaklanıyoruz, çünkü veri güvenliği 

bizim için olduğu kadar sizin için de 

önemlidir.

M y  M i l l
All-in-one-platform: Üretiminiz hakkında bilgi, 

kalite, bakım veya genel bir genel bakış – 

My Mill ile neredeyse sınırsız imkana sahipsiniz.

Trützschler-Teknolojisi ile – dijitalleştirme sürecinde de – aradaki 

farkı daha da açacaksınız. Dijital çözümlerimiz, daha az çaba sarf 

ederek daha hızlı kâr elde etmenizi, kaynakları birleştirmenizi, 

süreçleri optimize etmenizi ve maliyetleri düşürmenize katkı 

sağlar. Yalnızca Trützschler-Teknolojisini kullanmasanız bile, dijital 

çözümlerimiz çalışır ve bir uygulama kadar kolay kullanılır.

D İ J İ TA L  Ç ÖZ Ü M L E R

  Daima ve her yerde görüntüde



M y  P r o d u c t i o n
Şirkette ne olup bittiğinden haberdar olun: My Mill 

için genişletme, yolda olan yöneticiler için ideal bir 

refakatçidir. Dünyanın neredeyse her tarafında her 

şeyden haberdarsınız ve gerektiği anda müdahale 

edebilirsiniz.

M y  W i r e s
Dijital garnitür yönetimi: Garnitürlerinizi ve 

durumlarını birkaç dakika içinde dijitalleştirin! 

Bekleyen siparişlerinizden ve bakım çalışmaları-

nızdan otomatik olarak haberdar olun.
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Trützschler'in harman hallaçta inovasyon lideri olarak  görülmesi 
boşuna değil: Hammaddeden maksimum iyi lif elde etmek için 
 patentli teknolojilerden faydalanıyoruz. İplik kalitenize giden 
 yolda bundan daha iyi bir çıkış noktası yoktur.

25Harman hallaç dairesi | 





Daha fazla 
verimliliğe erişim
Portal balya açıcı BO-P daha az alan gereksinimi ile 
daha büyük bir çalışma eni ve daha iyi karışım sunar. 

2.900 mm veya 3.500 mm büyük-

lükteki çalışma enleri, balyaların 

63 m uzunluğa kadar tamamen 

 esnek bir şekilde dizilmesine izin 

verir. BO-P'nin çalışma kafasında, 

yeni düzenlemede % 25 daha fazla 

açıcı uca sahip iki açma silindiri 

bulunmaktadır. 

Bu sayede birçok balyadan koparı-

lan elyaf yumakları hassas şekilde 

işlenir – homojen bir karışım için 

ön koşul. Portal konsepti ile kuruluş 

yerinden de tasarruf edilir:  BO-P, 

serbestçe erişilebilen bir balya  dizisi 

alanı yanında, bir duvara yakın  olarak 

da kurulabilir. 

Saatte 2,5 ila 3,0 t malzeme

% 50*'ye kadar daha fazla çalışma eni

% 30 ila % 45 daha az yer ihtiyacı

% 25 ila % 40 daha iyi karışım

Bir balya grubunda 48 saate kadar 

operatörsüz işletim

* BO-A ile karşılaştırıldığı zaman

TRÜTZSCHLER 
PORTAL-KONSEPT:
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Net kâr
WASTECONTROL BR-WCT akıllı temizleme ile 
yılda yüzlerce balya pamuk tasarrufu sağlar. 

Telef sensörümüz WASTECONTROL, optik sensörleri ile emiş sistemi 

içindeki telef bileşimini kontrol eder ve gereksiz lif kaybını zamanında 

algılar. Motorlu ayarlanabilen bıçak ve kılavuz kanadın eşsiz teknolojisi, 

 telef miktarını optimize eder.

Sonuç ise tüm sistemin kârlılığını önemli ölçüde belirleyen mükemmel bir 

temizliktir: Yüzde yarım daha az telef bile, önemli miktarda hammadde 

alımından tasarruf sağlar. 

WASTECONTROL  telef

miktarını azaltır ve  hammadde

masrafl arını önemli ölçüde 

düşürür.

ÖZELLIKLE KÜÇÜK 
VE AKILLI: 
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Yakaladım seni!
Çeşitli tarzlarda birleştirilmiş algılama teknolojileri ile, 
T-SCAN daha fazla yabancı parçayı ayırır. 

Yabancı parçaların bertaraf edilmesindeki en yüksek disiplin ince, beyaz 

ve iplik benzeri parçaların algılanmasıdır. Embedded Image Processing 

Technologie gibi çeşitli kendi kendini optimizasyon fonksiyonları, prosesi 

kesintisiz olarak destekler ve optimize eder. T-SCAN TS-T5, beş modü-

lüyle ayırıcılar arasında adeta bir mihenk taşıdır.

F-Modül renkli parçaları algılar 

G-Modül parlak parçaları algılar 

P-Modül şeffaf ve yarı şeffaf olan parçaları algılar 

UV-Modül ışınır parçaları algılar 

LED-Aydınlatma ince, iplik formundaki parçaları algılar

5 MODÜL, BIR HEDEF: 
% 100 YABANCI PARÇA AYIRMA
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Eksiksiz bir 
karıştırma
T-BLEND, karışım oranlarını hassas bir şekilde tartarak 
en iyi tekrarlanabilirliği sağlar. 

Doğrudan tartım, hedef değerden 

gizlice sapma meyli göstermeye 

hassas olan, hacme dayalı dolaylı 

yöntemlerden daha üstündür. Partiye 

başlarken T-BLEND birkaç ön ayar 

ile otomatik olarak ve kendi kendini 

optimize ederek ilgili ayar parametre-

lerini belirler. 

Hassas teraziler, her elyaf tipinin 

karışım oranını doğru şekilde hesap-

lar. Bu ve diğer avantajlar, modüler 

T-BLEND konsepti sayesinde en 

çeşitli uygulamalar gerçekleştirilebilir.

Ağırlığın kendiliğinden optimizasyonu 

Kütlenin hassas ölçümü

Otomatik dara alma – basit kalibrasyon

2.000 kg/saate kadar yüksek kapasite

6 farklı malzemeye kadar karısım ürünü

% 1’e kadar en küçük karışım oranı

BUNU SADECE T-BLEND SUNUYOR
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Tarama alanında tekrar tekrar standartların belirlenmesi, 
Trützschler’in bir markasıdır. En son yeniliklerimiz bir istisna 
değildir: TC 19i – ilk akıllı Tarak – Gap Optimizer T-GO sistemi 
ile verimlilik ve kalite açısından yeni bakış açıları sunuyor.
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3/1000�

İnanılmaz akıllı
Gap Optimizer T-GO ile yeni akıllı Tarak TC 19i her 
zaman en iyi kaliteyi sağlar.

Pamuk taramanın genel bir kura-

lı vardır: Tarama aralığı ne kadar 

küçük olursa, kalite o kadar yüksek 

olur. Tambur ile tambur garnitürü 

arasındaki mesafeyi sürekli olarak 

en uygun bir seviyede tutmak – 

hem de bunu % 100 güvenlikle – 

şu ana kadar bir hayaldi. 

Şimdi yeni nesli tarak TC 19i bunu 

gerçekleştiriyor: Yeni tarak maki-

nesi değişen üretim koşullarında 

bile 3/1000“ ölçüsündeki minimum 

tarama aralığını ayarlıyor. Tam kalite 

için önemli olan noktaya bir kuan-

tum sıçraması yapın. 

Daima 

 – Çevre koşullarından

 – Malzeme özelliklerinden 

 – Üretim miktarından

bağımsız optimal tarama aralığı.

Dünyadaki en iyi tarak uzman mühendisleri 

tarafından geliştirilmiştir

AVANTAJLAR TC 19i 
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Neler olduğunu
bilmek
T-CON 3, kendi kendini optimize eden akıllı 
Tarak TC 19i için geçerli verileri toplar.

Güvenilir ve kapsamlı bilgi, doğru kararlar için temel taşıdır. Bu bizim 

 Tarak makinemiz TC 19i için de geçerlidir: Makine, T-CON 3 tarafından 

toplanan verileri tarama aralığının her zaman optimal ayarı için kullanır. 

T-CON 3 bu şekilde bir sonraki adımı atar: Toplanan veriler daha ön-

celeri bir öneri olarak bir teknisyene aktarılırken, artık T-GO tarafından 

doğru dan tarak makinesinin kendi kendini optimizasyon fonksiyonu-

na  iletilmek tedir. T-CON 3 sadece verimli değil, aynı zamanda güvenli 

bir üretimi garanti altına alır: Yakında hasar riski durumunda, makine 

 tamamen   otomatik olarak durdurulur.
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Çekici verimli
MAGNOTOP 3, şapka garnitürlerinin değiştirilmesini 
daha hızlı ve daha ekonomik yapar 

Şapka garnitürlerinin düzenli ola-

rak değiştirilmesi, tekrarlanabilir 

kalitenin anahtarıdır. Bu amaç için 

 Trützschler, Card Clothing şirketi 

ile birlikte yeni MAGNOTOP 3 

 sistemini geliştirdi. 

MAGNOTOP 3 sisteminde süper 

güçlü neodim mıknatısları, garnitür 

çubuklarını şapka çubuğunun üzeri-

ne sabitler. Bu sistemin avantajları: 

Garnitür çubuklarının düşürülmüş 

tolerans ile kusursuzca hemen 

yerine oturması, şapka atölyesine 

gerek kalmaması ve şapka çubuk-

larının ömrünün bir bileme aralığı 

uzatılması*.

* Yakl. 80.000 kg tarak şeridi



Yüksek hassaslık sayesinde daha iyi iplik kalitesi

Bir şapka atölyesine yatırıma gerek yok

Harici hizmet sağlayıcılar için servis masrafı yok

Şapka çubuğu yedek setlerine yatırıma gerek yok

Yeni garnitür takıldıktan sonra birinci bilemeye gerek yok

MAGNOTOP 3 
ILK BAKIŞTA AVANTAJLAR
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Daha özenli şerit  
istifi ve daha hızlı  
kova değiştirme
T-MOVE 2, sınırlı bir alanda büyük kovaların daha 
hızlı değiştirilmesini mümkün kılar

Bazen devrim yapmak için bir pren-

sibi tersine çevirmek gerekiyor. 

Bizim kova değiştiricimiz T-MOVE 2 

sisteminde, kova değil şerit istif  

kafası hareket etmektedir. Tam ola-

rak şu şekilde çalışmaktadır:  

Şerit istif tablası ile şerit istif kafası  

(Moving Head), yüksek hızda doğ-

rusal olarak dolu kovadan boş kova-

ya geçer. 

Yeni geliştirilen T-MOVE 2 siste-

minde, bireysel katmanlar kaydır-

malı olarak kovaya istif edilmekte-

dir. Bu istifleme tarzı ortadaki baskı 

yerlerinin oluşmasını önler. Daha az 

baskı şeridi korur. Cer makinesinde-

ki akış tutumu niteliksel avantajları 

göstermektedir.

Tarak makinesinde % 2,4’e kadar verimlilik avantajı

Optimize edilmiş kova istif görünümü

Tekrar % 5 daha fazla miktar

Kovada daha iyi baskı dağılımı

Lif şeritleri için özenli

AVANTAJLAR T-MOVE 2
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Cer makineleri, iplik hazırlığının ve dolayısıyla da iplik kalitenizin 
kalite kilididir. Trützschler’in çözümleri, güvenilir teknoloji ve akıllı 
konseptler ve mükemmel bir regülasyonla iplik kalitenizin optimal 
şekilde tekrarlanabilirliğini sağlar.
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En küçük alan, 
maksimum potansiyel
Regüleli cer makinesi TD 10, teknik özellikleri birleştiriyor, 
daha önce hiç olmadığı kadar kompakt.



Akıllı tasarımı sayesinde TD 10, rakip fi rma modellerine göre ortalama 

% 20 daha az alan gerektirir. Bu benzersiz kompaktlık, üretim alanlarının 

daha verimli kullanılmasını ve yeni inşaat ve bakım maliyetlerinden tasar-

ruf edilmesini mümkün kılar. 

Ek olarak TD 10, enerji açısından dünyanın en verimli emiş sistemine 

 sahiptir, akıllı SMART CREEL cağlık ünitesi, T-LED uzaktan gösterge 

sistemi ile birleştiği zaman eşsiz fonksiyon güvenliği ve şeffafl ık sunar – 

şerit kalitesini uzaktan görme imkanı sağlar.

AUTO DRAFT – 
mükemmel ön çekim için otomatik 

hesaplama

OPTI SET – 
optimal ayarlama noktasına kendi 

kendini optimize etme

Lif dolaşmalarının daha güvenli 
 izlenebilmesi için kendini ayarlayan 

vatka gözetimi

TD 10’UN KENDI  KENDINI 
OPTIMIZE EDEN 

 FONKSIYONLARI

Ön çekim 
için ideal 

nokta

Ö
n 

çe
ki

m
 k

uv
ve

ti

Ön çekim
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Bağımsız çalışan çekim kafaları 

ile TWIN BUT INDEPENDEND 

 konsepti, fakat aynı zamanda 

 JUMBO CAN kovalarına kadar 

 büyük kovaların kullanılması maki-

nelerin verim liliğini önemli ölçüde 

artırır – ve ön cer makinelerinde 

ne önemli ise, üretim de odur.

Verimli kullanılabilirlik, yüksek ma-

kine üretimlerinin anahtarıdır. Bu 

nedenle yeni konsept, verimli kulla-

nım ve cağlığın iç kısmındaki ko-

valara bile tam erişimi sağlar – just 

walk through!

... depo masrafl arını ve 

 bağlanan kapitali azaltır:

– Kayış

 – Üst silindirler

 – Aşınma parçaları

 – Ayar dişlileri

 – Çıkış silindirleri

 – Emiş kanalları

BÜTÜN CER  MAKINESI 
TIPLERI IÇIN TEK  KONSEPT

İki kat ve 
çok avantajlı
Ön cer TD 9T ile istediğiniz sayıda çekim kafasını 
maksimum verimle gerçekleştirebilirsiniz.
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Daha fazla  
 ekonomiklik için  
kestirme yol
Entegre cer IDF 2, Trützschler taraklarına doğrudan 
bağlanması sayesinde tüm proses kademelerinden 
tasarruf edebilir.

Özellikle tekstil üreten ülkelerdeki işgücü kıtlığı dönemlerinde, iplik hazır-

lama işlem aşamalarının azaltılması, hızlı bir şekilde büyük bir ekonomik 

avantaja dönüşür.

Entegre cer IDF 2, bunu doğrudan tarak makinesine bağlanarak ve regüleli 

cer makinesindeki gibi şerit kalitesi için hassas bir 2 üzeri 2 çekim sistemi 

kullanarak mümkün kılar.

Rotor iplikhanesinde, bu mümkün olan en yüksek iplik kalitesini ve mali-

yet etkinliğini sağlar, hava jetli iplikhanelerde üç yerine bir çekim pasajı ile 

işletme maliyetlerinde önemli bir tasarruf gerçekleştirilir.

Airjet iplikhanesinde IDF 2 ile iki 

 çekim pasajından tasarruf edilir.

IDF VORTEX SPINNING ILE 
PROSES KISALTMA
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Yüksek kaliteli penyelenmiş pamuk ipliği üretiminde Trützschler’in 
yeniliklerinden bir kez daha yararlanın: Makine konseptlerimiz, 
doğrudan tahriklerin kullanımıyla etkilerini tam gösteren yeni tahrik 
teknolojilerine dayanmaktadır – bakımı kolay, geleneksel çözüm-
lerden daha esnek ve daha hassas.

53Penye dairesi | 





Her yeniliğin bir çekirdeği vardır. 

Superlap TSL 12’de ise iki tane: 

yan vatka masurası beslemesi ve 

 Multi-Drive-Teknolojimiz. Sadece 

akıllı manşon değişimi etkileşimi 

sayesinde, bireysel kontrol edilebilir 

ve bakımdan muaf doğrudan tah-

rikler vatka değiştirme işlemini 20 

saniye içinde gerçekleştirir. Bu sa-

yede – aynı ayarlarda – % 15 daha 

fazla verimlilik elde edebilirsiniz. 

Daha hızlı
Superlap TSL 12 vatka değişimini hızlandırır ve 
yüksek kaliteli bir  vatka üretir.

MULTI-DRIVE TEKNOLOJISI 

Vatka koparma doğrudan tahrikler vasıtası ile gerçekleşir

Homojen vatka sertlikleri, özellikle iyi açılma tutumu

Vatka kalenderleri arasındaki değişken gerginlik

Temizlikten sonra yeni vatkaların kendiliğinden bağlanması
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Trützschler tahrik konseptinde, 

geleneksel makinelerin karmaşık ve 

yoğun bakım gerektiren yağ banyolu 

dişli kutuları yer almamaktadır.

TCO 12 penye makinesinde kopar-

ma silindirleri iki çarpı iki yüksek 

dinamik servo motorlar tarafından 

hareket ettirilir. Diğer penye ele-

manlarının hareketi, iki kavramalı 

bakımdan muaf dişli ünitesi tarafın-

dan üretilir. Bu sayede her kafadaki 

penye elemanlarının hareketinde en 

yüksek hassasiyeti sağlanır.

Koparma silindirlerinin yüksek di-

namik hareket akışının ana milden 

dekuplajı sayesinde, birleştirme 

zamanlamasını tamamen otomatik 

olarak optimize etmek mümkündür.

% 75 daha az torsiyon

% 25 daha az titreşim

% 54 daha düşük varyasyon 

Hareket akışının dekuplajı

Kendini iyileştirme fonksiyonu

PIECING OPTIMIZER

2-TWIN-DRIVE’NIN AVANTAJLARI 

En iyisi doğrudan
Sadece DUAL DRIVE ve 2-TWIN-DRIVE özellikleri ile 
TCO 12 penye makinesi, iki tarafl ı doğrudan tahrikler 
ve dolayısıyla belirleyici avantajlar sunar.
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Nokta atışı
Eşsiz kendini iyileştirme fonksiyonu sayesinde, 
 PIECING OPTIMIZER birleştirme zamanlamasını 
ve koparma eğrisini mükemmel şekilde ayarlar.

Konvansiyonel tahrik teknolojisine 

sahip penye makinelerinde, birleş-

tirme hareketinin ayarlanması ve 

optimizasyonu, laboratuvar testleri 

dahil birçok test gerektiren çok 

 karmaşık bir iştir.

Trützschler PIECING  OPTIMIZER 

ile zamanlama fonksiyonu için 

 sadece bir düğmeye basmanız 

 gerekir. Müteakip birleştirme 

 zamanlamasının penye işleminde 

kendi kendine ayarlanması tama-

men otomatik gerçekleşir. 

Koparma eğrisini değiştirmek için, 

geleneksel makineler komple yeni 

bir dişliye ihtiyaç duyuyorlardı. Sa-

dece TCO 12 penye makinesinde 

tahrik dekuplajı sayesinde, Curve- 

fonksiyonu ile yüksek hızlı penye 

makineleri için koparma eğrisini 

uyarlamak mümkün olur.

Trützschler 
PIECING OPTIMIZER

Zamanlama-Fonksiyonu
İyileştirilmiş birleştirme 

zamanlaması

Eğri-Fonksiyonu İyileştirilmiş koparma eğrisi
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