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Hatalı kopsların bobinlemesini durdurun 
Bobin makinelerinde maliyet-yoğun kesmeler yapmak, 
tekstil fabrikasının karlılığı üzerinde büyük bir etkiye 
sahiptir. Uster Sentinel Muratec ile bağlantı kurarak, 
zayıf kalitedeki kopsların bobinlemesini durdurur. Bu 
uygunsuz kaliteyi – düzgünsüz kopslar gibi – filtreler 
ve iplik temizleyici kesmelerini, alarmlarını veya 
bobinleme döngülerini azaltır.

‘Ring makinelerindeki temizleyiciler’ ile düşük  
kaliteyi durdurun
Fitil Durdurma opsiyonuna sahip Uster Sentinel 
sistemleri, Muratec QPRO EX/FPRO EX bobin 
makineleri üzerindeki Uster Quantum 4.0 temizle- 
yiciler ile birleştiğinde, fabrikalara belirgin bir 
avantaj sunar: Bobin makinesindeki düşük kops 
kalitesi hakkındaki bilgiler, Fitil Durdurma tertibatı-
nın etkilenen iğ pozisyonunu engellediği ilgili ring 
makinesine doğru akar. Bu hata önleme, açıkça 
materyal telefinin, kesmelerin ve alarmların en aza 
indirilmesini sağlar.

Bireysel iğlerin kalite haritalaması  
Her iğ pozisyonuna ilişkin bireysel kalite verileri, ring 
eğirme makinesi boyunca kalite kaliteli haritalama-
ya olanak tanır. Bu, bakım kararlarını desteklemenin 
yanı sıra aykırı tarafları, seksiyonları ve iğleri tanımla- 
maya yardımcı olur.

USTER® RSO 3D
En maliyetli süreçte potansiyeli en üst düzeye çıkarın

Uster Sentinel, Uster Quantum 4.0, Uster Quantum Expert ve Muratec QPRO 
EX/FPRO EX ile Spin Inspector’ın akıllı kombinasyonu, tekstil fabrikaları için 
özgün bir önleyici sistemi ortaya koyuyor. Bir sistemdeki kalite ölçümünün üç 
boyutu, proses optimizasyonu ve izlenebilirliğinin nihai hedeflerine ulaşır.

– Hatalı kopsların bobinlemesini durdurun
– ‘Ring makinelerindeki temizleyiciler’ ile düşük kaliteli üretimi durdurun
– Bireysel iğlerin kalite haritalaması

Uster RSO 3D, her iğ konumu için ayrı 
kops kalite verisi sağlar. Ring iplik 
makinesi boyunca kalite haritalama 
optimizasyon potansiyelini en üst 
düzeye çıkarır.

Uster RSO 3D  
(Ring İplik Eğirme 

Optimizasyonu 3D)

Kops oluşumu üzerinden 
kalite görünümü

Ring iplik makinesi  
karşılaştırmaları için  
ortalama kalite görünümü
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Elyaftan Kumaşa Standart
Uster, elyaftan kumaşa toplam kalite çözümlerinde dün- 
yanın lider tedarikçisidir. Uster standartları ve kusursuz  
ölçüm, en iyi kalitenin minimum maliyet ile üretilmesi için  
eşsiz avantajlar sağlar.

Think Quality
En gelişmiş teknoloji için taahhüdümüz, sofistike bir pazarın  
taleplerini karşılamak amacıyla, son ürünün konfor ve tuşe- 
sini sağlamaktır. Müşterilerimize pratik bilgi ve deneyimleri- 
mizden yararlanmaları için yardımcı olmaktayız – kaliteyi  
düşünmek için, Uster’i düşünün.

Geniş Ürün Yelpazesi
Uster, tekstil endüstrisinde eşsiz bir yere sahiptir. Geniş ürün  
aralığımız ile tekstil zincirinde, pazardaki hiçbir tedarikçi ile  
karşılaştırılamayan geniş bir kapsama alanına sahibiz.

Optimal Servis
Know-how aktarımı ve anında yardım – müşterilerimiz nere- 
deyse biz oradayız. Toplam 215 sertifikalı servis mühendisi- 
miz dünya çapında hızlı ve güvenilir teknik destek sunmakta- 
dır. Belirli pazarlarınızda yerel know-how aktarımından  
faydalanın ve à la carte hizmetimizin keyfini yaşayın.

Uster Statistics – Tekstil Endüstri Standartları
Global tekstil endüstrisinde kalite kontrol için standartları  
biz oluştururuz. Uster Statistics ile, global pazarlar için  
geçerli kalite düzeylerini sağlayan tekstil ürünlerinin  
ticaretinde temel alınan kıyas göstergeleri sağlamaktayız.

Usterized – Ürünlerinizi Kaliteyle Markalandırın
Usterized, tekstil zincirinde belirli ve belgelenmiş kaliteyi  
temsil eder. Seçilmiş müşterilerimizi, Usterized Üye  
Programına katılmaya davet ediyoruz. Daha fazla bilgi  
için www.usterized.com.

Uster Dünya Çapında
Dünya çapında dört teknoloji merkezi, dört bölgesel servis  
merkezi ve 50 mümessil ofis ile; Uster müşterilerine her za- 
man en iyiyi sunduğundan emindir. Uster – kendisini mükem- 
melliğe ve kaliteye adamıştır ve bu asla değişmeyecektir.
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