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Değerli müşterimiz, 

 

Günlük üretim sırasında, tekstil makineleri özel bir nedenle uzun süre durdurulabilir. Yeniden 

başlatmadan önce bir dizi bakım önleminin alınması önemlidir. Burada, değerli Stäubli tekstil 

makinelerinizi, ekipmanınızın ömrünü ve güvenilirliğini korurken, verimli ve güvenli bir yeniden 

başlatmaya size hazırlamak için bazı yönergeler sunuyoruz. 

 

Stäubli armürleri ve eksantrik makineleri 

- Lütfen armürleri / eksantrik makinelerinizi temizleyin ve içindeki uçuntuları alın. Ardından 

yağ filtrelerini normal hava basıncı kullanarak temizlemelisiniz. 

- Eksantrik makinelerini, seviyeleme dışında bir konumda durdurun (Bu, seviyeleme ile ilgili 

sorunların önüne geçecektir). 

- Armürlerde “hepsi aşağı örgüsü” konumunu seçin. 

- Eksantrik makineler ve armürler için çözgüyü gevşetin. 

- Alt hareket grubunu basınçlı hava ile tamamen temizleyin (hava kuru olmalıdır). 

- DRC 10 çubuğuna ve bağlantı noktalarına az miktarda yağ damlatın (aşırı miktarda yağ 

uygulamayın aksi halde dışarı taşabilir). 

- Karantinanın sona ermesinden sonra ve makineleri çalıştırmadan önce, eski kuru yağ 

rulmanlardan çıkana kadar tüm alt hareket grubunu yağlanmaya devam edin. 

- Makineyi çalıştırmadan önce, eksantrik makinelerinin ve otomatik seviyeleme ünitesinin yağ 

seviyesini kontrol edin. 

- Armürlerde, üretime başlamadan önce tüm ayaklar için "bez ayağı örgüsünü" seçin ve 

hepsinin yağlanması için dokuma makinesini hareket ettirin. 
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Stäubli elektronik Jakar makineleri  

Jakar makinesinin modeline bağlı olarak, uzun bir aradan sonra yeniden başlatmak için talimatlar 

ve prosedürler farklı olabilir. Aşağıda bazı genel önerileri bulabilirsiniz: 

- Lütfen tüm Jakar makinesindeki uçuntuları ve varsa dizimdekileri de temizleyin. 

- Tüm Jakarları aşağı konumda ve sıfır Jakar derecesinde dikkatlice durdurmalısınız. Tüm 

Jakar kapakları takılı olmalıdır. 

- Çözgüyü gevşetin. 

- Jakar makinelerini yeniden başlatırken, eski yağ çıkana kadar kardan şaft dahil tüm 

noktalarda gresleme işlemini dikkatlice yapın. Daha sonra, hızlı çalıştırmaya başlamadan 

önce, birkaç atkı boyunca yavaş yavaş hareket ettirin. Belirli makine tiplerinde (CX **, 

LX1600, LX3200 ve LX3201) magnetleri ısıtmanın gerekli olabileceğini lütfen unutmayın. 

- Jakardaki ve dişli kutusundaki yağ seviyesini kontrol edin. 

Stäubli dokuma hazırlık sistemleri  

SAFIR tahar makineleri ve OPAL çözgü kaynak makinesi:           

- Pnömatik sistemdeki nemi kullanım kılavuzundaki “haftalık bakım” bölümüne göre kontrol 

edin. 

TOPMATIC çözgü düğümleme makinesi: 

- Yağlama ve temizleme havası için yağ banyosu. 

 

Lütfen tüm ürünler için kullanım kılavuzlarına bakınız veya sorularınız için doğrudan bizimle 

temasa geçiniz. Servis ekiplerimize eksiksiz ve doğrudan teknik tavsiye için her zaman 

ulaşılabilirsiniz. Stäubli makinelerinizin her zaman doğru ve güvenli bir şekilde çalıştığından emin 

olmak için yalnızca Stäubli yedek parçalarını kullanın. Yedek parça uzmanımız 

(textile.spareparts@staubli.com) daha fazla bilgi ve ilgili servis için hizmetinizdedir.   

 

İşinize yeniden başlamanız için buradayız! 

Saygılarımızla, 

Stäubli Tekstil Bölümü 

 


