Metalik tarak garnitür telleri
Pamuk ipliği paketi

Pamuk ipliği uygulamaları
için garnitürler

Pamuk iplik üretimindeki tüm ihtiyaçlar için
benzersiz silindir telleri ve hareketli şapkalar

Graf . Pamuk ipliği uygulamaları için garnitürler

Pazar lideri’nin tecrübesi sayesinde fark yaratın

Graf garnitürlerini kullanan iplik fabrikaları 100 yılı aşkın tecrübeden ve sonuçta elde edilen yenilikçi güçten
faydalanır. Günlük karşılaştıkları zorluklarda ortaklarımızın ihtiyaçlarını anlıyoruz ve bu bizi başarıya giden
çözümler sunma konusunda motive ediyor.
Her gün karşılaşılan belirsizliklerden biri de, çeşitlerine rağmen tutarlı bir iplik kalitesinde işlenmesi gereken ham madde ile ilgilidir.

Yeni metalik garnitürler:
Silindir teli P 19 +40 S

Graf teknolojisi bileşenlerini kullanan iplik fabrikaları,
pamuk ya da karışım harmanı olmasına bakılmaksızın
tüm iplik uygulamalarını iyileştirmelerine yarayan
mükemmel uyumlu garnitürlerden yararlanır.

• Girişte %5’den bile fazla olan pamuk kirlilik oranlarında
dahi sağlam proses stabilitesi sayesinde aynı yüksek kalitede şerit alınmasını sağlar.
• Artırılmış diş genişliği ve özel, sağlam tasarımı sayesinde
%10’a varan uzun kullanım ömrü.

İplik fabrikaları, kullanım ömrü ve proses stabilitesinden taviz vermeden yüksek oranda kirli pamuk seviyeleri ile bile eşit kalitede iplik üretebilir. Hammaddedeki
fazla kısa elyaf içeriği ya da çepel oranları da ürünlerin
geliştirilme ve garnitürlerin önerilmesi Aşamalarında
dikkate alınır.

Yeni hareketli şapka:
resist-O-top C-60 (RSTO C-60)

Taraklama ve penyöz için teknoloji bileşenlerinden
oluşan kapsamlı ürün yelpazesi ile teknik danışmanlar
ve servis mühendisleri ağı, ortakların başarılı olmasını
sağlar.

• Elyafları daha paralel hale getirebilme özelliğinden dolayı
ince numaralı ipliklerde %15’e kadar azalan IPI değerleri.
• Uygulamaya özel üretilen tel çapı sayesinde %20’den fazla
kullanım ömrü artışı.
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Bir bakışta kullanım alanları ve özellikler

Taraklarınızı kusursuz şekilde işletmek için uygun silindir
teli ve hareketli şapka kombinasyonunuzu seçin

Her türlü iplik üretimi için garnitür telleri
Yüksek çepel > 8%
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P 19 +40 S &
RSTO C-55

P 19 +40 S &
RSTO C-60

P 20 +40 S &
RSTO C-55

P 20 +40 S &
RSTO C-60

lDüşük çepel > 3%
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Elyaf kalitesi

• Pamuk iplik üretimindeki tüm uygulamalar ve gereklilikler
için en uygun teknoloji
• Ham maddede sağlanan yüksek verim sayesinde en düşük
iplik maliyeti
• Tüm garnitür kullanım ömrü boyunca tutarlı iplik kalitesinin
kusursuz işletimi
• CUTTYSHARP (+ %25) ve MULTISHARP (+ %50) alaşımlar
sayesinde daha uzun silindir teli kullanım ömrü
• Geleneksel hareketli şapkalara kıyasla %15 uzatılmış şapka
kullanım ömrü

İyi

Mükemmel
İplik kalitesi

Silindir telleri
Ürün açıklaması

Çepel içeriği ≤ 5%

Çepel içeriği > 5%

P 20 +40 S X0,4 CS

P 19 +40 S X0,4 CS

Alaşım

CUTTYSHARP, MULTISHARP

CUTTYSHARP, MULTISHARP

Yüzey işlemi

Yok, blank sertleştirilmiş

Yok, blank sertleştirilmiş

Yükseklik

2,00 mm

1,90 mm

Tel genişliği

0,06 mm

0,09 mm

İnç kare başına uç sayısı (PPSI)

966

966

Göğüs açısı

40°

40°

Hareketli şapkalar
Kalın
numaralı iplik

Orta ve ince
numaralı iplik

Süper ince numaralı iplik

< Ne 24

Ne 24 – 60

Ne 60 – 80

> Ne 80

Ürün açıklaması

RSTO C-48

RSTO C-55

RSTO C-60

RSTO C-74

PPSI

480

550

600

740
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