Maquina de tecer de pinças Itema

O novo tear de pinças R9500: desempenho além de qualquer expectativa.
Com o mais amplo campo de aplicações, R9500 é o cavalo de batalha da
Itema. Fácil de operar e manter, garante uma qualidade sem precedentes e o
mais alto valor agregado dentro da gama
de produtos Itema.
Virtualmente sem limites quanto a versatilidade, o R9500 representa uma oportunidade extraordinária para enfrentar,
com sucesso, novos mercados.
A arquitetura simples e intuitiva da nova
plataforma eletrônica NCP permite o
imediato controle de todos os parâmetros técnicos da maquina.
A renovação radical do sistema de comando e de transferência a tornam uma
maquina muito robusta com um transporte de trama consistente a qualquer
velocidade, sem vibrações.

A ampla intercambiabilidade mecânica e
eletrônica com o tear a jato de ar A9500
reduz os custos operacionais favorecendo o uso de ambas as tecnologias em
uma mesma sala de tecelagem.
É uma máquina que oferece as mais
avançadas tecnologias em termos de
acessibilidade e conectividade, estrategicamente idealizada para total integração nos ambientes de trabalho mais modernos e inovativos.

Nossa Visão

O conceito QRP

A realização QRP

Produzir e fornecer produtos e serviços
de qualidade superior e que garantam
valor agregado ao resultado ﬁnal de nossos clientes.

Fazer a coisa certa é a nossa missão!

Nós nos concentramos na criação de máquinas com alto fator de utilização buscando melhorar a ergonomia, produtividade e
satisfação do cliente. A nossa capacidade
de compatibilizar tecnologias de inserção
diferentes será explorada no desenvolvimento de novos produtos, mais versáteis,
mais fácil de usar.

Certiﬁcação QRP
A certiﬁcação de Qualidade, Conﬁabilidade e Desempenho QRP (Qualidade,
conﬁabilidade, desempenho) comprova o
empenho da Itema em buscar a qualidade
através da aplicação efetiva de processos de projeto avançado, de desenvolvimento, de produção e entrega de seus
produtos, com um suporte pós-venda
incomparável.
Demonstrando que qualidade, conﬁabilidade e desempenho são partes intrínsecas de cada máquina Itema.

Promover o sucesso de nossos clientes é o nosso objetivo!
Estamos comprometidos, incansavelmente, no aperfeiçoamento do processo
de tecelagem através da busca constante
de inovação, simpliﬁcação, padronização
e otimização de um projeto visando a
qualidade total e a facilidade de uso.

Responsabilidade
Para o futuro da Itema e nossos clientes,
colocamos a sustentabilidade em nossos
produtos. Em tudo que fazemos, a nossa
estratégia engloba todo o processo, da
aquisição de componentes a produção,
distribuição e uso.
Tempo é dinheiro e nossa experiência no
“just in time” é simultaneamente eﬁcaz
e conveniente para os clientes e para a
Itema.

A simpliﬁcação dos componentes estáticos
e dinâmicos determina as especiﬁcações
das máquinas Itema. O compromisso inﬂexível com a pesquisa e desenvolvimento e
testes extensos garantem alta performance
e retorno sobre o investimento. A selo QRP
marca a qualidade global e para demonstrar nossa conﬁança, toda máquina certiﬁcada QRP será garantido dois anos. *
O acima mencionado é a nossa promessa de qualidade, a garantia demonstra o nosso compromisso.

* De acordo com os termos e condições
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Máquina sólida e eco-amigável

Estrutura robusta, máquina potente

Batente

A extrema solidez da estrutura do R9500
garante mínimas vibrações a altas
velocidades.

Os conjuntos de excêntricos que acionam o batente do R9500 estão colocadas diretamente abaixo do suporte do
pente, dentro das laterais da máquina.

O mecanismo de acionamento, integrado nas laterais da máquina, foi projetado
para controlar as massas em movimento
e produzir tecidos pesados e com ligamentos desbalanceados, reduzindo custos e minimizando a manutenção.
Todo o batente e o porta ﬁos foram objetos de uma inovação substancial, considerada decisiva para aumentar o desempenho e assegurar menores tensões nos
ﬁos do urdume e garantir uma evolução
suave e preciso, condições ideais para
ampliar a versatilidade da máquina.
O R9500 com o seu perﬁl baixo e reduzida quantidade de carenagens incorpora simplicidade, praticidade e máxima
acessibilidade.
As dimensões reduzidas que maximizam
o uso dos espaços, a redução do consumo de energia e de emissões sonoras,
tornam o R9500 a máquina mais “ecologicamente correta” de sua categoria.

Em função das especiﬁcações do tear
são utilizados dois ou mais grupos de lubriﬁcação, inseridos na travessa principal
que funciona como carenagem eliminando assim possíveis perdas de óleo.

Lubriﬁcação centralizada
As principais partes mecânicas são lubriﬁcados pelo sistema centralizado, com
circulação forçada, com um tanque e um
sistema duplo de ﬁltros. O princípio inovador de lubriﬁcação localizada assegura
um rendimento máximo da lubriﬁcação,
reduzindo a energia dissipada, com uma
redução da temperatura superior a 10°C,
em comparação com o modelo anterior.
O resultado é considerável em termos de
economia de energia e um aumento decisivo da duração das peças mecânicas.
A troca do lubriﬁcante é rápida e facilitada pela acessibilidade dos bicos de carga
e descarga, garantindo um programa
de lubriﬁcação eﬁciente e com custos
reduzidos.

Além disso, o novo sistema electrónico
NCP assegura um controlo constante da
pressão e da temperatura, com conﬁabilidade total.

O acionamento direto
O novo comando R9500 se baseia no
controle eletrônico integral do motor sem
escovas ( brushless), com escolha da velocidade direta e simplesmente através
da tela “touch screen” do console de comando da maquina. A cadeia cinemática particularmente curta e a redução de
acoplamentos permite, em comparação
ao passado, uma diminuição de 20% do
consumo de energia eléctrica e também
redução no consumo de peças de reposição e manutenção.
Simples, conﬁável, não requer manutenção nem sistemas de refrigeração.
Graças às novas capacidades do software, a conﬁguração do grau de cruzamento do passo desejado é obtido, sem
o auxílio de ferramentas, simplesmente
deﬁnindo o valor desejado no console.

Mudança de artigo rápida e fácil
O R9500 foi concebido para reduzir
o tempo de maquina parada e a eliminação de procedimentos lentos de preparação e manutenção. O acoplamento
rápido do rolo é um acessório standard
e o ataque dos quadros DRC10 elimina
a necessidade de nivelamento destes.
Uma inovação importante é a quase total
ausência de carenagens, o que torna as
operações normais de manutenção e
ajustes, rápido e fácil. Também o calor é
dissipado mais facilmente.
Tudo isso, é claro, mantendo a segurança do operador!

da cala
Geometria única

Turboprop

O inovador sistema de inserção “SK”

Sistema de inserção
“FPA”

Um sistema de inserção único

Geometria da cala exclusiva
Graças às pequenas dimensões das
pinças foi possível obter uma abertura
mínima da cala, de modo a permitir ao
R9500 velocidade máxima.
t A pequena distância dos quadros ao
pente permite um movimento mínimo
dos quadros, fato essencial para aumentar o desempenho e a vida útil da
malha e dos próprios quadros de liços
t O maior angulo desenvolvido pelo
pente, no batimento deste, aumenta a
forca de bater a trama e a capacidade
de produzir os tecidos pesados
Cada elemento foi projetado para assegurar a mais alta qualidade de tecido, em
cada situação.

O “turboprop”: um sistema de comando das pinças realmente único
O sistema de comando das pinças do
R9500 é baseado no propeler, completamente reprojetado e renovado. Redenominado “Turboprop”, o sistema mantém
as características marcantes de compacidade e simplicidade extrema, com
um número mínimo de partes móveis,

reduzindo as inércias e assegurando
elevada precisão e máxima estabilidade.
São alguns elementos essenciais, frutos
de um reprojeto, que asseguram a conﬁabilidade total do sistema:
t O novo sistema de montagem diretamente nas laterais do tear, garante
máxima precisão e grande solidez
t O carrelo e, acima de tudo, os mancais
com novo conceito de projeto, são
produzidos com materiais especiais,
utilizados na indústria aeroespacial
t A lubriﬁcação direta e pontual em pontos vitais, elemento essencial especialmente nos pontos de deslizamento.
Consequência direta do novo projeto
“TURBOPROP” é a eliminação de operações de ajuste e manutenção. A consistência de performance, conﬁabilidade
e os baixos custos operacionais do novo
TURBOPROP representam a verdadeira
essência do novo tear a pinças R9500.

O inovador sistema de inserção “SK”

O sistema de inserção “FPA”

O novo sistema de inserção SK, projetado para alcançar o máximo de desempenho e, ao mesmo tempo, maior
versatilidade, é certamente o sistema
de inserção mais avançado no mercado
hoje e pode ser aplicado a uma vasta
gama de tramas. As pinças, feitas de
uma só peça e com um revestimento de
cerâmica inovador, tem desgaste reduzido mesmo em velocidades.

FPA (Free Positive Approach) é um novo
sistema de transporte da trama com ﬁtas
sem guias (ganchos) orientado com ﬁtas
e é a solução ideal para aplicações com
exigências de versatilidade e ﬂexibilidade.

Outros aspectos da transferência: SK
t A pinça portante, com a ponta próximo do pente, aumenta a eﬁciência e
garante uma maior qualidade
t A pinça traente é feita com um sistema único e patenteado de abertura
com um íman permanente.

O inovador sistema de inserção “SK”

Seu campo de aplicação abrange a
maior variedade de ﬁos de fantasia, ﬁos
com títulos até Nm 1, ﬁlamentos de até
7000 dtex e ﬁo singelos de até 0,7 mm.
É ideal especialmente para aqueles setores onde o mix de tramas é particularmente amplo e a área de tecidos técnicos com ﬁos extremamente ﬁnos (até
10 den) ou tecido de alta tenacidade e
inserções múltiplas.

Novo corte de
trama motoriz
ado

O corte positivo na trama: Rotocut
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Um sistema de inserção realmente único

O corte positivo de trama

Apresentação e controle de trama

Para adequar o sistema de inserção às
diferentes exigências têxteis, há dois sistema de corte positivo disponíveis.

A apresentadora de trama, disponível
para 4, 8 ou 12 cores, foi completamente redesenhada para oferecer máxima
versatilidade.

Para tramas simples ou artigos com variação limitada de ﬁos está disponível o
inovador sistema Rotocut, sistema de
corte rotativo motorizado.
Para artigos complexos e uma acentuada variedade de tramas a inserir, é possível, sob encomenda, utilizar o novo corte
de trama motorizado, conceitualmente
inovador.
O controle eletrônico permite programar
tempos de corte diferentes para cada
posição da apresentadora, com sensíveis vantagens em termos de ﬂexibilidade da máquina e redução de resíduos.

Conﬁável e total comando eletrônico,
não requer manutenção. A possibilidade
de otimizar o movimento de cada seletor
individual da apresentadora, permite prevenir a interferência com as tramas vizinhas. Graças ao seu projeto compacto e
da velocidade do movimento, a apresentadora está posicionada mais próxima do
corte, garantindo uma tomada da trama
mais segura e sempre sob controle.
A ampla acessibilidade e a grande área
de manobra permitem reduzir os tempos
de atuação para o reparo da trama, troca
de artigo e manutenções.

Apresentação e
controle de tram
a

Menus intuitivos para a qualidade perfeita

ISD

do do urdume
O controle do urdume – Desengate rápi

Qualidade mais Versatilidade: a combinação vencedora

A R9500 é uma máquina versátil, com
uma gama completa de acessórios e dispositivos para cada aplicação.

O controle do urdume

A R9500 é a solução ideal para atuar em
novos setores sem abrir mão da qualidade, desempenho e eﬁciência.

Os redutores mecânicos são em banho
de óleo e a densidade da trama pode ser
alterada através do teclado. Mesmo aplicações utilizando rolos múltiplos são totalmente monitoradas eletronicamente.

R9500 está equipada com desenrolador
e enrolador controlados eletronicamente.

ISD: Dispositivo eletrônico para falsa
ourela e giro inglês

Perfeição da qualidade do tecido

O dispositivo para o giro inglês e formação da ourela que equipa o R9500
foi projetado para trabalhar a mais de
1000 rpms. Graças ao motor sem escovas, todos os ajustes e manutenção,
além da limpeza usual, são eliminados.

As peculiaridades de um software especíﬁco para a movimentação da maquina,
a velocidade de transferência dos comandos de parada/partida e do correto
posicionamento do pente, garantidos
pelo acionamento direto da motorização,
evitam as marcas de parada.

A ISD oferece muitos recursos como
ajuste do momento de cruzamento dos
quadros e alteração dos ligamentos instantaneamente no menu de gestão disponível no painel de comando.

Além disso, a facilidade de programação
do movimento automático do eixo enrolador / desenrolador garantem máxima
qualidade mesmo em tecidos de construção particularmente complexas.
A qualidade superior do tecido do
R9500, mesmo a altíssimas velocidades,
é certamente favorecida pela inovadora geometria têxtil projetada pela Itema
que, simultaneamente ao constante controle eletrônico de todos os parâmetros
têxteis, permite prevenir os defeitos mais
comuns, inclusive marcas de parada.
Sem dúvida, o R9500 é a escolha estratégica para eliminar a segunda qualidade.
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Freio de trama eletrônico

Reintrodutor de trama pneumático

“MAESTRO” um controlad
or de trama único

Versatilidade, eﬁciência e otimização

Formação da ourela

Freio de trama eletrônico

LoomCooler

Várias opções estão disponíveis para a
formação de ourelas: corte motorizado,
corte térmicos e dispositivos pneumáticos para reintrodução das ourelas
laterais.

O sistema de freio eletrônico da trama
está disponível mediante pedido.

O próprio projeto do R9500 permite a
dissipação máxima de calor gerado.

Graças à precisão e delicadeza do sistema de inserção do R9500, a utilização
deste dispositivo só é necessário em
casos extremos de tramas muito fracas ou frágeis. Programável a partir do
console, o freio é fornecido com sistema
de auto-limpante que evita o acúmulo
de pó.

Apesar disso, o aumento contínuo do
desempenho pode levar à consideração
de um sistema que permita reduzir os
custos de operação da maquinas.
Itema pode oferecer um sistema de refrigeração eﬁciente e conﬁável para
extração de calor. Controlado eletronicamente, o LOOMCOOLER permite
remover o calor gerado pela máquina e
torná-lo disponível para a recuperação
de energia em outros processos.

“MAESTRO” um sistema de gestão
de trama único
Itema oferece o inovador e único sistema de controle de trama MAESTRO que
garante:
t processamento eletrônico do sinal
para cada trama isoladamente
t Ajuste e controle constante da sensibilidade em cada posição da mesma.
A máquina para antes que uma inserção
incorreta, gerada por um erro na seleção,
aconteça e prevenindo, desta forma,
qualquer possível defeito no tecido.
Monitorado diretamente do controlador
NCP, o MAESTRO é, sem dúvida, o mais
ﬂexível e preciso sistema de controle de
trama disponível hoje.
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IPOS

LoomBrowser

Uma nova plataforma eletrônica

Tela colorida sensível ao toque (touch screen)
O R9500, desenvolvido com tecnologia de ponta, tem uma nova plataforma
eletrônica com tela colorida sensível ao
toque( touch screen) como interface
com o usuário. O software de gestão e
controle, particularmente intuitivo, facilita
o diálogo homem-máquina: ícones animados, com menus guiados e acesso
diferenciado permite que os funcionários
facilmente obtenham as informações
necessárias.

Diagnósticos integrados

LoomBrowser

Na Itema sabemos bem que tempo é dinheiro. Por esta razão, desenvolvemos
para o R9500 o nosso melhor sistema
de diagnóstico. Simplesmente através do
painel com tela sensível ao toque, você
pode ativar os testes de controle de cada
dispositivo, incluindo as placas eletrônicas. Um sistema simples, desenvolvido
para ser usado sem ferramentas especiais ou conhecimentos de informática da
parte do pessoal que opera a maquina.

Basta instalar o LoomBrowser no seu PC
para manter sempre sob controle a eﬁciência de seus teares, baixar ou modiﬁcar os parâmetros das máquinas, criar
ou arquivar na memória os desenhos e
ligamentos de seus artigos.

IPOS
Tecnologia de ponta
A máquina usa um moderno e poderoso microprocessador com sistema operacional Windows CE para gerenciar
a interface com o usuário. A conexão
Ethernet permite acesso rápido à rede
corporativa e a Internet.
Graças à porta USB e um cartão de memória padrão, nunca foi tão fácil salvar
ou transferir os parâmetros da máquina
e dos artigos produzidos.

IPOS (Sistema Inteligente de Otimização
da Produção) é o inovador sistema opcional que aumenta a produtividade da
máquina.
Em um dado intervalo de tempo, o IPOS
analisa dados de eﬁciência e de paradas
e ajusta automaticamente a velocidade de produção mantendo a eﬁciência
acima do valores mínimos ﬁxados. O resultado é um aumento da produtividade
e uma melhoria da qualidade do tecido.

Com um simples clique no ícone da identiﬁcação da máquina, você pode acessar
todas as informações da mesma, como
se você estivesse na frente dela.

Diagnóstico remoto
Uma conexão direta do R9500 com a
rede corporativa permite o acesso à Assistência Remota do Sistema está ao
alcance dos dedos. Em caso de necessidade, é extremamente simples conectar-se, via Internet, à Rede Mundial de
Serviços da Itema, para um suporte rápido e eﬁcaz.
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R9500 em síntese

Largura nominal (cm)

Inserção de trama

Desenrolador de tecido

Outras opções *

t 170, 190, 210, 220, 230
(teares estreitos)

t Seletor de Cores para 4, 8 ou
12 posições

t Motorizados com controle eletrônico

t Lâmpada LED para iluminação da
área do pente

t 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380
(teares largos)

t Corte de trama tipo ROTOCUT *

Enrolador de tecido

t Lâmpada para inspeção do tecido

t Corte de trama motorizada *

t Motorizado com controle eletrônico
t rolo de tecido: até 550 milímetros

Maquinas para Formação da Cala
t Maquineta Stäubli 3060 ou 2670
(até 20 quadros)
t Jacquard Eletrônica

Sistema Transferência de trama
t SK: sistema com guia da ﬁta com
ganchos como “monotrilho”
t FPA: sistema sem guias com “voo
livre” da ﬁta sobre pista

Versões para rolo de urdume
t Rolos simples ou duplos

Densidade da trama

t Enrolador externo *

t Padrão: 4-84 tramas / cm
t Opcional: 1-20 e 8-150 tramas / cm *
t Densidade de trama programável
conforme design do tecido

Ourelas
t Dispositivo motorizado para giro
inglês e ourela

t Aspirador potenciado para limpeza
da pinça
t Tomada de serviço auxiliar
(220V, 16A)

Conectividade
t Interface Ethernet
t Interface serial VDI: para comunicação bidirecional *
t Interface paralela: para comunicação
unidirecional *

t Reintrodutores de trama laterais
pneumáticos *
t Corte térmico *

t Diâmetro de 800, 1000 ou 1100 mm
t Rolo superior: 800 ou 1000 mm

Guarda Urdume
t elétricos ou eletrônicos para 6 ou
8 barras

* Sob encomenda

R9500 em síntese

R9500 190 D

4 S08

Larguras nominais (cm)

Dimensões (mm)

170, 190, 210, 220, 230, 260, 280,
300, 320, 340, 360, 380

Largura nominal

Largura total (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

4300 mm
4500 mm
4700 mm
4800 mm
4900 mm
5200 mm
5400 mm
5660 mm
5860 mm
6060 mm
6260 mm
6460 mm

Maquina de Armadura
D Maquineta
J Jacquard
Cores
4, 8, 12
Versões de Rolo
S08
S10
S11
D08
D10
D11
S8S
S1S

rolo simples 800
rolo simples 1000
rolo simples 1100
rolo duplo 800
rolo duplo 1000
rolo duplo 1100
rolo superior 800
rolo superior 1000

A

Profundidade (B)
Com rolo de 800 mm
Com rolo de 1000 mm
Com rolo de 1100 mm
** Plataformas excluídos

1824 mm **
2006 mm **
2055 mm **

B

Because we believe that change is
necessary to realize our dreams and to
transform ourselves into what we want
to become in the future.

Itema mundial

Itema é um dos principais fabricantes de
máquinas de tecer, com produção na
Itália, Suíça e China. Dos anos de experiência da nossa equipe de técnicos são
idealizadas e fabricadas avançadas máquinas para tecelagem de ultima geração. Nossos produtos são comercializados em todo o mundo, com uma extensa
rede de serviço.
O sistema EDOSnet permite a gestão
eﬁcaz de pedidos de fornecimentos de
peças de reposição para todas as máquinas Itema. Através do EDOSnet você
pode se conectar, 24 horas por dia, com
o moderno centro de distribuição de
peças totalmente computadorizado, na
Suíça.

Itema S.p.A.
Via Cav. Gianni Radici 4
24020 Colzate (BG), Italy
Phone +39 035 7282111
Fax
+39 035 740505
Itema (Switzerland) Ltd.
Binzackerstrasse 41
8620 Wetzikon ZH, Switzerland
Phone +41 (0)43 488 21 21
Fax
+41 (0)43 488 21 01
Itema Weaving Machinery
(China) Co., Ltd.
598, Dong Xing Road
Song Jiang Industrial Zone
Shanghai 201613, P. R. China
Phone +86 (0)21 67742618
Fax
+86 (0)21 67742608
Central Logística de Peças
de Reposição
Itema (Switzerland) Ltd.
Allmendweg 8
4528 Zuchwil SO, Switzerland
Phone +41 (0)32 686 11 11
Fax
+41 (0)32 686 15 19
E-Mail edosnet@itemagroup.com

www.itemagroup.com

Nota:

As especiﬁcações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 40.123.09 Aac · PT

www.itemagroup.com

