Türkiye, Ortadoğu ve Balkanların En Modern
Kompakt İplik Tesisi...

Göz ardı edilemeyecek kadar
mükemmel iplik...
www.rubenis.com

2013 yılında iplik üretimine başlama kararı alan şirketimiz, Şanlıurfa
Organize Sanayi Bölgesinde 90000 m2'lik arsayı satın alarak
tesis kurulumu için gerekli ilk adımı atmıştır. Yatırım maliyeti 100
milyon TL olan tesisimiz, satın alınan arazi 50000 m2'lik kapalı
alanı üzerine inşa edilerek Türkiye, Ortadoğu ve Balkanlar’ın en
modern iplik tesisi olmuştur.
Tesisimizde 20 adet Rieter marka Ring makinası tercih edilmiş,
Tesisimizde 20 adet Murata bobin ve Marzoli fitil makinası tercih
edilmiştir. Laboratuvarımızda USTER teknolojisi ile üretilen
ipliklerimiz kontrol ve test edilmektedir.
Baştan ve sondan emişli makinalarımız, en son teknoloji ile
donatılmış 1824 iğ tipidir ve toplam iğ sayımız 36.480’dir.
Tesisimizde günlük iplik üretimimiz 25 ton, aylık üretimimiz ise
750 tonu bulmaktadır.
2015 yılında iplik üretimine başlayan fabrikamızda, N20-N150
Aralığında 1. Sınıf kompakt, penye iplikleri üretilmektedir. Full
otomasyon sistemi uygulanan fabrikamızda, hiç el değmeden
tarladan balya halinde toplanan %100 organik pamuklar işlenerek
üstün laboratuvarlarımızda teste tabi tutulmaktır. İşlem sonrası
ise Türkiye ve dünya piyasasında kumaş ve örgü fabrikalarının
beğenisine sunulmaktadır. Gelen taleplere hızlı bir şekilde cevap
verilmektedir.
30/-1 Penye Compakt
36/-1 Penye Compakt
40/-1 Penye Compakt
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C70 Yüksek Performanslı maksimum aktif
tarama alanına sahip tarama makinası

Hassas şapka klavuzlamalı daha geniş tarama alanı sayesinde, ince penye ipliklerini
bile yüksek kalitede üretimini gerçekleştirmekteyiz.
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VARIOline değişken temizleme kavramı

Elyafın etkin bir şekilde zedelenmeden temizlenmesi ve asılması için doğru seçim Jossi de
Vision Shield ve Magic Eye Mater Yaller’deki renkleri ile farklılık gösteren yabancı maddeleri
saptar ve güvenli bir şekilde uzaklaştırır.
Materyal sensörler ile yönlendirilir ve her iki taraftan kontrol edilir.

Magic Eye.

Her tipteki sentetik materyali saptayan sistem Jossi’nin Vision Shield İnspect modülü ile
kombine Magic eye Harman Hallaç Makinesinde yabancı maddeyi en yüksek randımanla
uzaklaştırır.
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OMEGAlap penye hazırlıkta
önemli bir atılım...

Elyafı koruyarak açma ve temizleme tüm yüksek kaliteli iplikler için esas oluşturur.
Hammaddenin mikro tutam halinde açılması tüm harman hallaç makinalarında daha etkin
temizleme ile sonuçlanır.
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K46 Ring Makinası

Mükemmel yapısı ile yoğunlaştırılmış ring ipliği…

Com 4R Twin_Ring Core iplik sistemi VARIOSPİN iplikler oldukça yüksek mukavemet,
düşük tüylülük ve parlaklık özelliklerine sahiptir. Com4 Twin iplikler öncelikle üst sınıf
kumaşlarda kullanılmaktadır.
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Elyaftan kumaşa standartlar

Eş zamanlı ve tam olarak tanımlı hata elemesi ile % 100 kalite kontrol, tekstil iplik değerlerini
artırıyoruz. USTER® QUANTUM’ un bu özelliği sayesinde bobinleme veya iplik eğirme
sonrası hatasız iplik.
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Organic Cotton

MERKEZ: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi
EGS Business Park B1 Blok Kat:6 No: 244
Yeşilköy Bakırköy / İstanbul-TURKEY
Fax: 0212 465 00 81

444 4 414
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FABRİKA: 2. Organize Sanayi Bölgesi
19. Cadde No:18 /1 Eyyübiye / ŞANLIURFA
Fax: 0414 290 97 98
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rubenis@rubenis.com

