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HAKKIMIZDA
1989 ’dan beri makine imalatı yapan Risus Makine pvc & alüminyum kapı-pencere, panjur ve perde
gibi güneşten korunma sistemlerinin üretimi için ihtiyaç duyulan makinelerin tasarımı ve üretiminde faaliyet
göstermektedir

TEKNİK TEKSTİL MAKİNELERİ
TECHNICAL TEXTILE MACHINES

Risus Makine, sektörüne pek çok yeni ve yaratıcı ürünler sunmuş ve halen araştırmaya ve sunmaya devam
etmektedir.
Bugün ürün gamında 50’yi aşkın ürün çeşidi bulunan firmamız modern teknolojinin sağladığı tüm olanaklardan faydalanmakta ve üretiminde dünyada lider konumda olan firmaların ürünlerini kullanmaktadır.

Amacımız; liderlik eden
mühendislik çözümlerimiz ile
kaliteli ürün, uygun fiyat,
zamanında teslim ve satış sonrası
iyi servis hizmeti anlayışını
birleştirerek müşteri
memnuniyetini sağlamaktır.

ABOUT US
Since

1989

Risus Machines designs and manufactures high technology machiner y by of-

fering production solutions to manufacturers of sun protection systems such as Pvc& Aluminium
door-window, roller shutters and outdoor tex tile sy tems.
Risus Machine, has introduced many innovative products in the market and is still researching for
new designs which will deliver excellence.
Today with more than 50 products in our range, we use all modern technology oppor tunities of the
world and equipment of world leader manufacturers in our production.

Our purpose; to gain customer
satisfaction with high quality
products, suitable price, delivery
on time and after sale service
while leading with our
engineering solutions.
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RZ-7000B

OTOMATİK KATLAMA VE KAYNAK MAKİNESİ
AUTOMATIC FOLDING AND WELDING MACHINE
RZ-7000B Ürün Özellikleri:
•Zip perde, stor perde, tente, pvc ve birçok farklı tekstil ürününün
tam otomatik katlama ve kaynak işlemleri için tasarlanmıştır.
•Pc kontrollü ve dokunmatik ekranlıdır.
•Fermuar kaynağı , cep kaynağı, birleştirme kaynağı,takviye
ve serbest kaynak işlemlerini dokunmatik ekran üzerinden
gerçekleştirir.
•Cep yapma ölçüsü ekrandan otomatik girilmektedir. (min:15mm,
maks:50mm)
•Servo motor kontrollüdür.
•Fermuar kalıbı ve cep kalıbı otomatik olarak değişip müdahale
kaybını önler.
•Sıcaklık, zaman ve kumaş parametreleri sonraki kullanımlar için
hafızaya kaydedilebilir.
•Ufak ölçülerde birden fazla kumaş işlem görebilir.
•6 metre kaynak yapabilme kapasitesine sahiptir.
•CE Standartlarına uygun, kolay ve güvenli kullanım sağlar.

RZ-7000B Description:
•Designed for fully automatic welding and folding operations of
solar screens, roller blinds, awnings, pvc and many different textile
products.
•Pc controlled with touch screen.
•Welding operations such as zipper welding, hem pocket welding,
joining fabrics, reinforcement and simple welding are controlled by
touch screen.
•Pocket size is adjustable from touch screen. (min:15mm, max:
50mm)
•Servo motor is motion controlled.
•Hem pocket and zipper welding take-in mechanism works
automatically by avoiding any manual interruption
•Ability to perform simultaneous welding for multiple small sized
products.
•Temperature, time and textile parameters can be set and saved to
the memory for reuse.
•6 meters of welding capacity.
•Complies with CE standards providing ease and safe usage.
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RA-420H

RZ-7200

ALTTAN CIKMA KESiM MAKİNESİ

DİKME DELİK DELME MAKİNESİ

ALUMINIUM SINGLE HEAD MITRE SAW

VERTICAL SCREEN PROFILES DRILLING MACHINE

RZ-7200 Ürün Özellikleri:

RZ-7200 Description

•Perde fermuar dikmeleri üzerindeki duvar bağlantı deliklerini

•Designed for drilling the wall mounting holes on screen side

delmesi için tasarlanmıştır.

guides.

•Dikmelerin boyutuna göre delik ara mesafelerini hesaplar,

•Measures the drilling intervals according to the length of side

RA-420H Ürün Özellikleri

RA-420H Description

•Alu. Profillerin otomatik kesimi

•Automatic cutting for Alu. Profiles

•Alu. Profiller için soğutma sistemi

•Cooling system for Alu. Profiles

•45°- 30°- 22,5°-15°-90° Açılarda sabit kesim yapabilme ayrıca ara

•Ability of fixed cutting under 45- 30- 22,5-15-90 and ability of

otomatik olarak deler.

guides and drills automatically.

derecelerde de kesim yapabilme imkanı

cutting under 180 parallel to profile

•10’’ dokunmatik ekran vardır.

•10’’ touch screen

•4 metre otomatik konveyörlü

•Sensitive angle cutting

•Hassas dereceli kesim

•Hafıza programı vardır.

•Memory programme

•Clean surface cutting because of high saw rotation.

•Yüksek testere devri sayesinde temiz yüzey kesimi

•Cutting speed of profile can be adjusted.

•Servo motor kontrollüdür.

•Servo motor technology is used for motions.

•Testere kesim hızı ayarlanabilmektedir.

•Saw disc is 420mm.

•Robot kolu dikmeleri tutar ve delme eksenine getirir.

•Robotic arm fixes the vertical profiles through the drilling axis.

•Testere çapı 420mm’dir.

•Horizontal and vertical clamps far fixing.

•Deliklerin 4 kademe yükseklik ayarı vardır.

•4 levels of height setting for holes.

•Profillerin sabitlenmesi için yatay ve dikey mengeler mevcuttur.
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RZ-7300
PERDE MONTAJ VE TEST MAKİNESI
SCREEN ASSEMBLY TABLE AND TEST MACHINE

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
OUR SOLUTION PARTNERS

RST-7300 Ürün Özellikleri

RST-7300 Description

•Perde montajının ve testlerinin yapılması için tasarlanmıştır.

•It is designed for assembly and test of final product.

•Servo motor teknolojisi kullanılmıştır.

•Servo motor technology is used for motions.

•Maksimum W=3400 mm genişliğinde, H=2800 mm yüksekliğindeki
ürünün montajının ve testinin yapılması mümkündür.
•Barkod okuyucu sistemi opsiyoneldir.
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•Max. working dimensions are;
•W=3400mm & H=2800mm
•Barcode reader system is optional.
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ÜRÜN GRUPLARIMIZ
OUR PRODUCT GROUPS

Pvc-Alüminyum Kapı & Pencere Makineleri
Pvc-Aluminium Window & Door Machines

Panjur Makineleri
Roller Shutter Machines

1427 sk. No:8 Doğanlar, Bornova / İzmir
+90 232 376 70 41
+90 549 734 1994

Teknik Tekstil Makineleri

info@risusmachines.com

Technical Textile Machines

www.risusmakina.com
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