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“Mi�osoft HoloLens ile birlikte müşterilerimize
en yüksek faydayı sağlayacak müşteri
hizmetleri çözümlerinin yeni dünyasına giriyoruz“
Marcel Bornheim
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The 4th Industrial Revolution in Textiles

T
ürk hazır giyim ve tekstil sektörü sun-

duğu katma değer açısından ülkemi-

zin en önemli sektörlerinin başlarında 

geliyor. İhracat konusunda sahip olduğu güçle 

de diğer pek çok sektörün önünde gelen teks-

til sektörü, gerçekleştirilen yatırımlarda da 

öncü konumunu sürdürüyor. Birçok bölgede 

devam eden ve planlanan yeni yatırımların 

odak noktası ise tekstil sektörü. Bu yatırımlar 

devam ederken üst düzey teknolojiye odak-

lanan şirketler de ileri teknoloji makinelere 

olan yatırımlarını sürdürüyor. Sektör, üretim 

parkurunu yenileyerek,  yeni teknolojilerle 

katma değeri daha yüksek ürünlerin üretimi-

ne yöneliyor. Böylelikle dünya piyasalarında-

ki rekabetçi ve dinamik yapısını da korumayı 

hedefliyor.

Üst düzey teknoloji deyince günümüzde öne 

çıkan başlıklardan biri de Endüstri 4.0. Buhar-

lı makinelerle başlayan sanayi devrimi, ardın-

dan elektrikle tanışarak ikinci evreye taşındı.  

Üçüncü evrede dijital teknolojiyi makinelere 

entegre eden sanayinin bir sonraki adımı En-

düstri 4.0’da ise robotların üretimi devralması 

söz konusu hale geldi. Sürekli gelişen sanayi-

nin artık dördüncü evrede olduğunu gösteren 

Endüstri 4.0’ın en büyük amacı ise birbirleriy-

le haberleşen, sensörlerle ortamı algılayabilen 

ve veri analizi yaparak ihtiyaçları fark edebilen 

robotların üretimi devralıp; daha kaliteli, daha 

ucuz ve daha hızlı üretim gerçekleştirmesi.

Uluslararası tekstil teknoloji üreticilerini bu 

alanda çalışmalara yönelten Endüstri 4.0’ın, 

gelişimini daha da sürdüreceği açık. 2019 yı-

lında Barcelona’da gerçekleştirilecek olan, son 

teknolojilerin görücüye çıktığı ITMA Fuarı’n-

da da bu alandaki yenilikleri fazlasıyla göre-

ceğiz. Tekstil sektörünün daha verimli, kalite-

li, ucuz ve hızlı üretime olan ilgisi bu alanda 

geliştirilecek yeni teknolojilerden önümüzdeki 

yıllarda da sıklıkla bahsedeceğimizi gösteriyor.

Keyifli okuyacağınız bir sayı olması dileğiyle…

T
he textile sector is one of the most prominent 

sectors among others with its value-added con-

tribution to the Turkish apparel and textile sec-

tors. Being at the forefront of many sectors with its domi-

nance on exports, the textile industry maintains its leading 

position with the investments made within the sector. The 

textile sector is the focal point of new investments contin-

ued and planned in many regions. As these investments 

continue, companies that focus on high-end technology 

also continue to invest in cutting-edge technology ma-

chines. Through renovating its production line, the sector 

shifts towards the production of higher value-added prod-

ucts that are equipped with new technologies. Buy this 

way; it also aims to maintain its competitive and dynamic 

structure in global markets.

One of the highlights of today’s high-level technology is 

the concept Industrie 4.0. The industrial revolution, which 

started with steam-powered machines, then followed by 

the introduction of electricity and moved to the second 

phase. After the third phase with the industry integrating 

digital technology into machines, the next step Industrie 

4.0 comes to the fore, where robots taking over the man-

ufacturing process come into question. Demonstrating 

that the industry, which is in continuous development, 

has now reached to the fourth stage, Industrie 4.0 places 

its emphasis on robots that can communicate with each 

other, perceive the environment with sensors and discern 

the requirements via conducting data analysis as they take 

over the production processes; aiming for higher quality, 

cost-effectiveness and more speed throughout the overall 

production sequences. 

Directing international textile technology producers to 

conduct studies within this field, it is clear that Industrie 

4.0 will continue to develop even further. We will see more 

of the innovations taking place in this area at the ITMA 

Exhibition, to be held in Barcelona in 2019, where start-of-

art technologies will be showcased. The inclination of the 

textile industry to a more efficient, higher-quality, cost-ef-

fective and accelerated production, indicates that we will 

continue to talk about these innovations within this field 

that will be further enhanced also in the upcoming years.

Hope you take pleasure in reading this issue…
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Sales of exhibit 

space for the 

International 

Kahramanmaraș 

Textile Machin-

ery Exhibition, 

KTM 2018, to 

be held be-

tween the dates 

of September 

27-29, 2018 in 

Kafum, Kahra-

manmaraș, have 

begun. 

U
luslararası tekstil teknoloji üreticile-

rini, tekstil üretiminin merkezi olan 

Kahramanmaraş’ta dördüncü kez 

buluşturmaya hazırlanan Uluslararası KTM 

2018’in tarihi 27-29 Eylül 2018 olarak belir-

lendi. Tarihin açıklanmasının ardından KTM 

2018 için tanıtım ve katılımcılara öncelikli 

satış çalışmaları başladı.  KTM 2017’de yer 

alan katılımcılara, öncelikli satış hakkı tanı-

nıyor. 

2014’den beri düzenlenen fuar, tekstil ve hazır 

giyim üretim zincirinin yanı sıra ham mad-

deleri de vitrine çıkarıyor. Gerçekleştirdiği 

organizasyonlarla sektörde adından başarıyla 

söz ettiren ECR Fuarcılık tarafından dördüncü 

kez düzenlenen KTM 2018, ulusal ve uluslara-

rası birçok katılımcı ve ziyaretçiyi bir kez daha 

Kahramanmaraş’ta ağırlamaya hazırlanıyor.

Nisan ayında gerçekleştirilen üçüncü edisyo-

nunda Türk ve dünya tekstil endüstrisinde 

T
he International KTM 2018 Exhibi-

tion, preparing to bring international 

textile technology manufacturers to-

gether for the 4th time at the hub of textile 

production Kahramanmaraş, has determined 

its opening dates as; September 27th-29th 

2018. In pursuit of the announcement of the 

dates of KTM 2018, the promotional activities 

and the sales of exhibit space, where partici-

pants rank in priority, started at full steam.The 

exhibitors who had taken part at KTM 2017 

will be provided with preemption.

The exhibition, which has been actualized 

since 2014, will be showcasing textile and ap-

parel production lines as well as raw materials. 

Organized for the 4th time by ECR Fuarcılık; 

a company that has successfully made a name 

for itself with the organizations they have car-

ried out, KTM 2018 is preparing to host many 

national and international exhibitors as well as 

visitors once again in Kahramanmaraş. 

KTM 2018 
Satıșları Bașladı
Stand Reservation for 

KTM 2018 Has Begun

27-29 Eylül 2018 tarihlerinde Kahramanmaraș Kafum’da 

gerçekleștirilecek olan Uluslararası KTM 2018 Fuarı için 

fuar alanı satıșları bașladı.

8
international textile machinery exhibition

4.
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Haber:Burçin Saruhanoğlu

önemli firmaları bir araya getiren KTM 2017, 17 ülkeden 

194 dünya markasını Kahramanmaraş ve bölge tekstilcisi ile 

buluşturdu. 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Tekstil İhracatçı 

Birlikleri ana sponsorluğunda Kafum Fuar Merkezi’nde ger-

çekleştirilen Uluslararası KTM 2017 Fuarı 3 gün boyunca; 

Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Niğde, Os-

maniye, Şanlıurfa, Denizli, Bursa, Kayseri, Malatya, Adıya-

man, Tekirdağ ve İstanbul gibi 21 şehirden 7.973 ziyaretçiyi 

ağırladı.

İplik, örgü, dokuma, teknik tekstil, nonwoven, boya, baskı, 

tekstil terbiye, makine aksesuar ve yedek parça sektörlerin-

den dünya çapında firmaların yer aldığı KTM Fuarı, kom-

pakt bir fuar olmasına rağmen, uluslararası katılımcılardan 

büyük talep görüyor. Sağladığı istikrar ile adından başarıyla 

söz ettiren Uluslararası KTM Fuarı, 2018’deki dördüncü 

edisyonu ile bir kez daha tekstil sektöründeki yeni teknolo-

jileri tanıtmanın yanı sıra, B2B görüşme ortamıyla önemli iş 

bağlantılarının adresi olacak.

Bringing together the prominent companies taking place 

within the Turkish and world textile industry at its 3rd Edi-

tion held in April, KTM 2017 served as a meeting point, as 

it brought 194 world brands from 17 countries together with 

the textile producers from Kahramanmaraş and the region. 

Realized in collaboration with the Kahramanmaraş Trade and 

Industry Chamber and Textile Exporters Association, the In-

ternational KTM 2017 Exhibition throughout the 3 days, 

hosted 7.973 visitors at the Kafum Exhibition Center from 

21 cities, consisting of; notably Kahramanmaraş, Gaziantep, 

Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Denizli, Bursa, Kayseri, Malatya, 

Adıyaman, Tekirdağ and Istanbul. 

KTM Exhibition, where worldwide companies operating in 

the fields consisting of; yarn, embroidery, knitting, technical 

textiles, nonwovens, dyeing, printing, textile finishing, ma-

chinery accessories and spare parts, took part in, despite be-

ing a compact exhibition draws a great deal of attention by 

International participants. Sectors will also be the address of 

business connections with B2B meetings besides presenting 

the new technologies in textile sector.

8
international textile machinery exhibition

4.
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USTER® 

QUANTUM 3 

Anniversary 

Edition boosts 

clearer sales to 

early milestone.

İ
sviçre’deki USTER merkezinde bir milyo-

nuncu ünitenin üretileceği sonbahar ayla-

rında, USTER® QUANTUM 3 jenerasyon 

iplik temizleyicilerin hatırı sayılır bir dönüm 

noktasına ulaşması bekleniyor. Temizleyicinin 

pazardaki başarısı, spesifik modaya yönelik uygu-

lamalarda akıllı kalite yönetimini hedefleyen yeni 

özellikler sunan USTER® QUANTUM 3’ün son 

versiyonunun başlatılmasıyla hız kazandı. 

USTER, 2010 yılında piyasaya sunulmasından 

beri, benzeri görülmemiş bir satış rekoru ya-

şatan bir milyonuncu USTER® QUANTUM 

3’ün üretimini kutlamaya hazırlanıyor. Smart 

Limits ve YARN BODY gibi öncü konsept-

ler, temizleyicinin dünya çapında binden faz-

la işletme için ilgi çekici bir seçenek olmasını 

sağladı. 2015 yılında USTER® QUANTUM 3 

Yıldönümü Versiyonu’nun piyasaya sunulması 

bu çekiciliği ciddi ölçüde artırdı. 

Trend ve Kalite Bir Arada

Önemli moda trendlerinden faydalanmak için 

iplik fabrikalarının hızlı hareket etmesi gerekir. 

Ancak estetik anlamda dikkat çeken ipliklerin 

T
he world-leading USTER® QUANTUM 

3 generation of yarn clearers is set to 

reach a notable milestone in the autumn 

months, when the one millionth unit will be pro-

duced at USTER headquarters in Switzerland. The 

market success of the clearer has been accelerated 

by the launch of the latest version of the USTER® 

QUANTUM 3, which offers new features target-

ing intelligent quality management at specific fash-

ion-oriented applications.

USTER is preparing to celebrate the production of 

its one millionth USTER® QUANTUM 3 clear-

er, which has enjoyed unprecedented sales since 

its launch in 2010. Pioneering concepts such as 

Smart Limits and the YARN BODY have made 

the clearer an attractive choice for more than thou-

sand mills worldwide, and the introduction of the 

USTER® QUANTUM 3 Anniversary Edition in 

2015 has increased that appeal significantly.

On-Trend and On-Quality

Spinning mills need to act fast to take advantage of 

important fashion trends. But yarns which hit the 

spot in terms of aesthetic appeal must also meet 

USTER’den Bir Milyona 
Doğru Hızla İlerleyiș
Fast Forward to A Million

USTER® QUANTUM 3 Yıldönümü Versiyonu, temizleyici 

satıșlarında hedefi destekliyor.
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aynı zamanda özelleştirilmiş uygulamalarda ihtiyaç duyulan 

kalite standartlarını karşılaması da gerekir. Başarılı USTER® 

QUANTUM 3 iplik temizleyicinin son edisyonu, iplik ma-

kinelerinin hem trend hem kaliteli iplikler üretmesine olanak 

tanıyan yeni özellikler sayesinde bu talepleri karşılıyor. 

Core İplik Temizleme ve Renk/Ton Varyasyonu, iplik makine-

lerinin kaliteyi kontrol etmesine olanak tanıyan ve streç denim 

ve spor giyim ile birlikte yeni revaçta olan melanj ve zarifçe 

renklendirilmiş iplikler pazarında önemli uygulamalarda talep 

ve şikâyetleri ortadan kaldıran benzersiz yeniliklerdir. 

USTER® QUANTUM 3’ün Core İplik Temizleme özelliği, 

pamuk veya sentetik bir dışla kaplanan elastan merkezi olan 

ipliklerin kalitesinin takibi ve teminine yönelik ilk otomatik 

çözümdür. Bu şekilde yaratılan streç ve fantezi efektlere sahip 

kumaşlar, hem kot pantolon gibi moda parçaları hem fonk-

siyonel kıyafetler ve spor elbiselerde oldukça popüler olmaya 

devam ediyor. 

İçerdeki elastan bileşen kayıp olduğunda veya sarıcı unsur için-

de merkez dışında konumlandırıldığında bu iplikler üretilirken 

yaygın sorunlar ortaya çıkabilir. Core İplik Temizleme özelliği 

bu tür sorunları tespit etmek için güçlü sensörler ve algorit-

malar kullanır ve üretim sonrası müşterilerin gereksinimlerini 

the exacting quality standards required in certain of these special-

ized applications.

The latest edition of the successful USTER® QUANTUM 3 yarn 

clearer addresses both these demands, thanks to new features which 

allow spinners to deliver yarns which are on-trend and also on-qual-

ity.

Core Yarn Clearing and Color/Shade Variation are unique innova-

tions which put spinners in control of quality and avoid claims and 

complaints in important applications such as stretch denim and 

sportswear, and in the newly-fashionable market for mélange and 

subtly-colored yarns.

The Core Yarn Clearing feature with USTER® QUANTUM 3 is 

the first-ever automated solution to monitoring and assuring the 

quality of yarns with an elastane center encased by a cotton or syn-

thetic outer. Fabrics with stretch and fancy slub effects created in 

this way continue to be extremely popular in both fashion items 

such as denim jeans and in functional garments and sports clothing.

Common problems when producing these yarns can occur when 

the inner elastane component is either missing or positioned 

off-center within the wrapper element. The Core Yarn Clearing fea-

ture uses powerful sensors and algorithms to detect any such prob-

lems and ensures that downstream customers receive a stretch yarn 
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mükemmel şekilde karşılayan bir streç iplik almalarını sağlar. 

Dâhili Smart Limits özelliğini kullanarak doğru toleranslar 

hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanabilir ve böylelikle core defekti 

olan bobinler engellenerek ortadan kaldırılabilir.

USTER® QUANTUM 3’ün yeni Ton Varyasyonu özelliği, ka-

bul edilemez renk ve ton farklarına neden olan birkaç potansiyel 

sorunun üstesinden gelir. Bu, özellikle büyüyen melanj ve renk 

efektli iplikler pazarında faaliyet gösteren iplik üreticileri için 

önemlidir. Buralarda insan hataları, 

farklı renk veya tonlarda bobinlerin 

yanlışlıkla aynı iplik partisinde yer 

almasına neden olabilir. 

Bunun gerçekleşmesi halinde 

problemin çıplak gözle iplikte tes-

pit edilmesi zor veya imkansız ola-

bilir. Tek bir muzip bobin tüm ip-

lik partisini mahvedebilir ve nihai 

kumaşta barre efekti gibi kötü ve 

dikkat çeken sonuçlara neden ola-

bilir. Hata riski genellikle yetersiz 

kontrol edilen süreçler, fabrikalar-

da yetersiz ışıklandırma koşulları 

ve kötü görüş veya renk vizyonuna 

sahip teknisyenler nedeniyle arta-

bilir. USTER® QUANTUM 3 ve 

onun Ton Varyasyonu (SV) özel-

liğindeki son teknoloji, özellikle 

renk deviasyonlarıyla ilgilenen 

ayrı bir temizleme kanalı sağlıyor. 

Temizleme limitleri belirlendiğin-

de SV özelliği sarma makinesinde 

çalışan bobini control etmeye baş-

lar. Bunun ardından Sürekli Ton Varyasyonu (CSV), melanj 

ipliklerdeki en belirsiz varyasyonları bile tespit etmeyi sağlayan 

referans verilere dayanarak bobinin tümünü izlemek üzere dev-

reye girer. 

İnovasyon Geleneği

Uster Technologies İplik Temizleme Ürün Müdürü Andreas 

Gantenbein, değerlendirmesinde “Yeni Core İplik Temizleme 

ve Renk/Ton Varyasyonu özelliklerinin takdir edilme ve beğe-

nilme derecesi bizim umduğumuzdan da fazla. Bu sayede bu 

yıl bir milyon USTER® QUANTUM 3 satışında dönüm nok-

tasına ulaşmış olmaktan dolayı gururluyuz.” dedi. Gantenbe-

in sözlerini şöyle sürdürdü: “İplik temizleyiciler, müşterilerin 

moda trendlerini adım adım takip etmesine yardımcı olacak 

ve her zaman gelecek için sağlam bir yatırım olacak şekilde 

geliştirilecektir.” USTER’in güçlü inovasyon geleneğini devam 

ettirme çabası dünya çapındaki iplik üreticileri tarafından bir 

kez daha kabul gördü. Bu başarı, bir milyonuncu temizleyici-

nin üretildiği gün kutlanacak. 

which perfectly meets their specifications. Using the built-in Smart 

Limits facility, the correct tolerances can be set quickly and easily, so 

that any bobbins containing core defects are blocked and removed.

The new Shade Variation feature of the USTER® QUANTUM 3 

overcomes several potential problems which can lead to unaccept-

able color and shade differences. This is particularly important for 

spinners operating in the growing market for mélange and color-ef-

fect yarns. Here, human error can cause bobbins of differing colors 

or shades to be accidentally mixed 

in a single yarn lot. 

If that occurs, the problem can be 

difficult or impossible to identify in 

the yarn with the naked eye. And 

a single rogue bobbin can ruin a 

yarn lot, leading to disastrous and 

conspicuous results such as a barré 

effect in the final fabric. The risks 

of a mistake are often magnified by 

the insufficiently controlled pro-

cess, inadequate lighting conditions 

in mills, and the possibility of oper-

atives with poor eyesight or imper-

fect color vision.

Today, latest technology in the 

USTER® QUANTUM 3 and its 

Shade Variation (SV) facility pro-

vides a separated clearing channel 

which deals specifically with color 

deviations. When clearing limits 

are set, the SV feature immediately 

starts checking the bobbin as it runs 

on the winding machine, after which the Continuous Shade Vari-

ation (CSV) takes over to monitor the entire length of the bobbin, 

based on reference data which enables detection of even the most 

subtle variations in mélange yarns.

Tradition of Innovation

“It’s more that we hoped for, how much the new Core Yarn Clear-

ing and the Color/Shade Variation features have been appreciated. 

And we are proud to have already reached the milestone this year of 

one million USTER® QUANTUM 3 clearers sold, thanks to this 

boost,” says Andreas Gantenbein, Product Manager Yarn Clearing 

within Uster Technologies. The effort USTER makes to maintain 

its strong innovation tradition has once again been recognized by 

spinners worldwide. This success will be celebrated on the day the 

one millionth clearer is produced. Whenever USTER stages an 

event of this type, the company reaffirms its continuing commit-

ment to innovation. “Yarn clearers will help customers keep in step 

with fashion trends and will always be developed to be a sound 

investment for the future,” says Gantenbein.



www.rieter.com

Nikoonassaj Co.
Montazerieh Industrial Zone

Ghadery Street, Vilashahr

Isfahan, İran

Telefon: +98 31 42290290

Fax: +98 31 42290236

www.nikoonassaj.com

Rieter Com4® jet ipliğinin 
yüksek mukavemeti, mükemmel 
düzgünlüğü, düşük tüylülüğü ve 
düşük boncuklanma özelliği, daha 
fazlasını isteyenler için çok önemli 
avantajlardır! Müşterilerimiz, 
teknoloji hızında hareket ederek ve 
akıllıca seçim olan Rieter Com4® 
jet ipliklerinden esinlenerek tekstil 
dünyasını keşfedebilir ve yarınla 
olan bağlantılarını sürdürebilir.
  

Alireza Irannejad 
Fabrika Müdürü

Rieter iplik makinalarında üretilen Com4® iplikleri çok 

zor beğenenlerin isteklerini karşılamaktadır. Mükemmel 

özellikler, dinamik bir pazarda rekabet edebilirliği 

garanti etmektedir. Bu ipliklerin avantajları sonraki işlem 

kademelerinde ve son üründe de görülmektedir.
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Rieter offers a 

stable, mainte-

nance-friendly 

machine for 

maximum pro-

duction with the 

newly devel-

oped automat-

ic bale opener 

UNIfloc A12, 

which is part of 

its blowroom 

line, VARIOline.

R
ieter’in yeni geliştirdiği otomatik balya 

yolucu makinesi UNIfloc A12, harman 

hallaç hattı VARIOline’nın bir parçası ola-

rak sonraki makinelere ve taraklara malzeme tedarik 

etmektedir. VARIOline, UNIfloc A12 ile 2000 kg/

saatten daha yüksek bir üretim hızına ulaşır.

Tamamen yeniden tasarlanan UNIfloc’un kons-

trüksiyonu “monokot” olarak isimlendirilen bir 

tasarıma dayanmaktadır. Bu tasarım uçak kons-

trüksiyonu ve For-

mula 1 araçlarının 

kokpitini oluştur-

mak için de kulla-

nılmaktadır. UNIf-

loc A12, en yüksek 

üretim için dengeli, 

bakım gerektirme-

yen bir makinedir.

A12’nin diğer bir 

özelliği yenilikçi bal-

ya profillemesidir. Alıcı ünite, profilleme kuvveti öl-

çümü ile farklı balya yüksekliklerini belirler ve bun-

ları hızlı bir şekilde dengeler. Balyaların üniform bir 

şekilde yolunması sayesinde, makina mümkün olan 

en yüksek üretim oranına en kısa sürede ulaşır. Alıcı 

biriminde, çok sayıda dişe sahip bir silindir vardır 

ve bu da balyaları zedelemeden çok küçük tutamlar 

halinde açar. Bu, daha sonraki harman hallaç işle-

mindeki etkili temizleme ve toz giderme işleminin 

temelini oluşturur. A12, bu çok küçük tutamlarla 

bile son derece verimlidir.

T
he new automatic bale opener; A 12 

UNIfloc developed by Rieter, is part of 

the blowroom line VARIOline and sup-

plies the downstream machines and cards with 

material. With the A 12, the VARIOline attains a 

production rate of over 2000 kg/h. 

The construction of the UNIfloc is based on 

the so-called «Monocoque» design. This is fa-

miliar from the field of aircraft construction or 

the Formula One. 

The result is a 

stable, mainte-

nance-friendly ma-

chine for highest 

production.

A further feature of 

the A 12 is the in-

novative bale scan-

ning. The take-off 

unit determines the 

different heights of the bales by means of scan-

ning force measurement and quickly equals them 

out. Through this uniform take-off, the machine 

achieves its highest possible production rate in 

the shortest time. Inside the take-off unit, there is 

a roller with numerous teeth which gently opens 

the bales into very small tufts. This is the basis 

for effective cleaning and dedusting in the subse-

quent blowroom process. Remarkable is that the 

A 12 is extremely efficient, even with these very 

small tufts.

Otomatik Balya Açma 
Sanatı: UNIfloc A12
The Art Of Automatic Bale 

Opening: A 12 UNIfloc

Rieter,  harman hallaç hattı VARIOline’nın bir parçası 

olarak yeni geliștirdiği otomatik balya yolucu UNIfloc 

A12 ile en yüksek üretim için dengeli, bakım gerektirme-

yen bir makine sunuyor.
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The 2.5-milli-

onth Autoconer 

winding unit 

by Saurer Sch-

lafhorst was put 

into operation in 

2017.

S
ektörde şimdiye kadar ulaşılmamış olan 

bu rekor, Schlafhorst şirketinin başarılı 

tarihinde diğer bir  basamağı oluşturu-

yor  ve tekstil sanayisinin kendi teknolojik li-

derliğine duyduğu güveni ortaya koyuyor. 50 

yıldan uzun bir süredir Alman tekstil makine-

leri imalatçısı,  Autoconer makineleri ile bobin 

sarımında teknik ve teknolojik gelişmelere yön 

veriyor.

Otomatik Bobin Hazırlamada Lider

1962 yılında Autoconer’ın seri  imalata geç-

mesi otomatik bobin sarım dönemini başlattı. 

Satış başarısı olağanüstüydü. Daha üç yıl ön-

cesinde, 1959 yılında Milano’daki ITMA fu-

arındaki ön sunumda, Autoconer’ın çığır açan 

konsepti, tekstil sanayisinin uzmanlarında he-

yecan yarattı. Bu tarihten itibaren Autoconer 

ismi , bobin sarım teknolojisinde  bir numaralı 

markaya dönüştü. Bugün de  Autoconer bo-

binleri, kalite ve verimlilik bakımından dünya 

çapında liderdir.  

Autoconer’ın tarihi, müşteri odaklı mükem-

mel  icatlarla doludur. Her Autoconer ürün 

T
his record, unmatched in the sector, is 

another milestone in Schlafhorst’s suc-

cessful company history and shows how 

much trust the textile industry has placed in its 

technological leadership. For over half a century, 

the German textile machinery manufacturer has 

been determining the technical and technological 

progress in package winding with the Autoconer.

The Synonym for Automatic Package Winding 

For 55 years

With the mass production of the Autoconer in 

1962, the era of automatic package winding be-

gan. The sales success was staggering. As early as 

the preview three years prior at the ITMA in Mi-

lan in 1959, the revolutionary concept of the Au-

toconer sparked enthusiasm among the experts in 

the textile industry. Since then, the name Auto-

coner has been the synonym for automatic pack-

age winding. Today, Autoconer packages are still 

the global benchmark for quality and efficiency.

The history of the Autoconer is characterised by a 

long list of ground-breaking inventions that have 

always increased customer benefits. Every prod-

2,5 Milyonuncu 
Autoconer Bobin Sarım 
Ünitesi Hizmete Girdi
Global Success: The 2.5-Millionth 

Autoconer Winding Unit Was Put 

Into Operation

Saurer Schlafhorst șirketinin 2,5 milyonuncu Autoconer 

bobin sarım ünitesi  hizmete girdi. 





18  Tekstil Dünyası   Haber / News

www.tekstildunyasi.com.tr

jenerasyonu, sektörün ekonomik ve teknolojik beklentilerini 

aşmıştır. Schlafhorst sayesinde çığır açan splays teknolojisi, 

yenilikçi sensör ve kontrol sistemleri, benzersiz FX teknoloji-

leri ve akıllı otomasyon sistemleri standart teknolojiler haline 

geldi.

Autoconer 107 – Otomasyonun Başlangıcı: İlk Autoconer 

ürün jenerasyonu bobin sarım süreçlerini temelden değiştir-

di. Manuel sarımda personel,  masuraları değiştirmeli ve her 

kopsu teker teker takmalı, üst ve alt iplik uçlarını bulmalı, 

düğümlemeli ve iplik sarım hattına yerleştirmeliydi. Ayrıca  

bobinler de el ile değiştirilmeliydi. Makineye bu kadar sık elle 

müdahale edilmesi verimliliği ve kaliteyi sınırlıyordu. Autoco-

ner 107 bu zincirleri kırdı. Otomatik kops değişimli yuvarlak 

magazin sistemi ,çalışmayı çok kolaylaştırdı. Mekanik iplik te-

mizleyicisi, düğümleme düzeneği ve bobin değiştiricisi, bobin 

sarım  işlemini otomatikleştirdi. Autoconer sayesinde personel 

neredeyse tüm manuel çalışmalardan kurtulup , sistemi dene-

tim işlerine yoğunlaşabildi. Otomasyon , sınırlayıcı personel 

faktörlerinden dolayı,  verimliliğin ve kalitenin arttırılması 

için en vazgeçilmez koşullardan birisiydi ve bu yüzden  manu-

el olarak gerçekleştirilmesi gereken adımlar elimine edildi . Bu 

sayede bobin sarım işlemi anlamlı derecede verimlilik kazandı  

ve bu; işgücü yoğun bir sürecin otomasyona yerini bıraktığı 

dönüm noktası idi. 

uct generation of the Autoconer exceeded the industry’s expecta-

tions regarding efficiency and technology. Revolutionary splicing 

technology, innovative sensor technology and control systems, the 

unique FX technologies and intelligent automation systems be-

came state of the art, thanks to Schlafhorst.

Autoconer 107 – The Dawn of Automation: The first product 

generation of the Autoconer radically changed workflows in the 

package winding sector. In manual winding, staff had to change 

the tubes and provide each bobbin individually, find the upper 

and lower yarn end, knot them together and put it in the yarn 

path. Moreover, the packages had to be changed by hand. The 

many manual handlings in the machine limited productivity and 

quality. The Autoconer 107 broke these shackles. The circular 

magazine with automatic bobbin changing drastically improved 

its ease of use. A mechanical yarn clearer, a knotting aggregate 

and lastly the package doffer automated the winding process. The 

operators were relieved of almost all manual work thanks to the 

Autoconer and took on mainly supervisory functions. Automa-

tion was the necessary prerequisite to increase productivity and 

quality, as the limiting factors of staff, and therefore the necessary 

manual interference, would be removed. Through this, the pack-

age winding sector became significantly more efficient; it was the 

breakthrough that changed the labour-intensive winding process 

to an automatic one. The benefits of the Autoconer 107 compared 



Autoconer 107’nin manuel sarım makinelerine göre avantajla-

rı oldukça çoktu: Kilogram başına gereken manuel işçilik, Au-

toconer öncesi sürece göre ¼ oranında azalmıştı. Üretim dört 

katına çıkmıştı. Kilogram başı (örn. Nm 34) üretim masrafları 

yüzde 40 oranında düşmüştü.

Autoconer 138 – Splays Teknolojisinin İcadı: Autoconer 

107,  15 yıldan fazla bir süre boyunca imal edildi . Ardından 

gelen model, Autoconer 138, 1976 yılında mekanik, elekt-

rikli ve pnömatik fonksiyonlarıyla tekstil dünyasını hayretler 

içerisinde bıraktı. Ama asıl sansasyon iki yıl sonra , 1978 yı-

lında gerçekleşti; yenilikçi splays otomatik sistemi , iplik uç 

birleştirme işlemlerini baştan aşağı değiştirdi: ilk defa splays, 

düğümün yerini aldı. Böylece sonraki süreçlerin de kalitesi ye-

niden tanımlandı. Düğümler iplikten 3-4 kat daha kalındı ve 

bu yüzden örme ve dokuma sırasında sıkça iplik kopuşlarına 

sebep olurken Schlafhorst’un splaysı neredeyse iplikle aynı ka-

lınlıktaydı. Sonraki işlem adımlarına olan faydalar hissedilir 

derecede artarken,  bitmiş ürünlerin kalitesi olağanüstü arttı.

Autoconer 238 – Materyal Akışında Devrim: Schlafhorst 

1987 yılında bireysel tahrikli bobin sarım ünitesine sahip  ilk 

bobin makinesi olan Autoconer 238’i piyasaya çıkardı. Bu 

makine iplik fabrikalarında esnekliğin ve kalitenin artmasını 

sağladı. 80’li ve 90’lı yıllarda iplik fabrikalarındaki verimlili-

ğin artması, süreçlerin otomatikleştirilmesine bağlıydı. Sch-

to a manual winding machine spoke for themselves: The manual 

effort per kilogram was reduced to ¼ of the previous expenditure 

that was required. Production increased fourfold. The manufac-

turing costs per kilogram of yarn (for example Nm 34) decreased 

by 40 percent.

Autoconer 138 – The Invention of Splicing Technology: The 

Autoconer 107 was produced for over 15 years. Its successor, the 

Autoconer 138, astounded the textile world in 1976 with its sep-

arate mechanical, electric and pneumatic functions. But the real 

sensation entered the market only two years later. In 1978, the 

innovative splicer mechanism revolutionised yarn joining: the 

splice replaced knots for the first time. In doing so, quality for 

subsequent processes was re-defined. While knots were three to 

four times thicker than the yarn and often led to yarn breaks in 

knitting and weaving, the splice by Schlafhorst was practically 

similar to the yarn. Efficiency in processing increased considerably 

and the quality of the finished articles was enormously improved.

Autoconer 238 – The Material Flow Revolution: In 1987, 

Schlafhorst brought the Autoconer 238 onto the market, the first 

winding machine with single winding unit drive. This led to in-

creased flexibility and quality in the spinning mills. In the 80s 

and 90s, the increase in profitability in spinning mills was closely 

linked with the increasing automation of the process cycles. In 

1991, Schlafhorst went on to develop the revolutionary Caddy 

360° PER-
FORMANCE 
MADE IN 
GERMANY.

www.reinersfuerst.com
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lafhorst sonunda 1991 yılında devir açan caddy (kops taşıyıcı)   

sistemini pazara sürdü. Bu sistemle iplik fabrikalarında mater-

yal akışı ve otomasyon stratejileri daha etkin şekilde gerçekleş-

tirilebiliyordu.

Autoconer 338 – Tekstil Teknolojileri Alanında Öncü: 

Akıllı FX teknolojilerinin geliştirilmesi ise 1997 yılında, bir 

sonraki ürün serisi olan, yeni tahrik ve sensör sistemli Autoco-

ner 338’in seri üretime girmesiyle başladı. Akıllı teknolojiler 

ile Schlafhorst tekstil teknolojisinin öncüsü konumuna yük-

seldi. İlk anlık iplik gerginlik kontrolü Autotense FX, sektörde 

bugün de bir numaralı ürün olma özelliğini koruyor.

Autoconer 5 – Tambursuz İplik Sarımı: 2007 yılında Sch-

lafhorst, tekstil sanayisine  , kopstan bobine  dijital iplik 

sarımını tanıttı. Autoconer 5 tambursuz iplik sarım sistemi 

PreciFX ile işlem optimizasyonlu bobin üretiminde devrim 

yarattı. İki sene sonra Schlafhorst, Autoconer X5 ile yeniden 

otomatikleştirme trendlerinin başına geçti. Akıllı malzeme 

akışı teknolojileri, akıllı bobin değiştirici  X-Change  ve Au-

toconer RM, D, T ve V makine tipleri ile esnek süreç optimi-

zasyonu, her iplik fabrikasının özel  otomasyon konseptlerine 

sahip olmasına olanak sağlıyordu.

Kendi Kendini Optimize Eden E³ Sertifikalı Autoconer 6: 

Sonraki atılım 2015 yılında, Schlafhorst, kendi kendini opti-

mize eden süreçlere sahip bobin makinesi Autoconer 6’yı sun-

duğunda gerçekleşti. Maksimum ürün verimliliği, mümkün 

olan en yüksek enerji verimliliği ve üstün kaliteyi artık tek 

düğmeye basarak elde etmek mümkündür . Elbette en yeni 

ürün jenerasyonu E³ sertifikasına sahip, yani iplik fabrikala-

rına “Enerji, Ekonomi, Ergonomi” alanlarında değer katıyor.

Otomasyonun Önemli Noktalarında Başarı

55 yıllık tarihinde Autoconer her zaman tekstil sanayisinin 

önemli noktalarında başarılı oldu. İlk Autoconer jenerasyon-

ları, tekstil sanayisinde otomasyon talebinin yüksek olduğu 

Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine ihraç edildi. Günü-

müzdeyse en çok satış yapılan pazar Asya’da. Schlafhorst 2,5 

milyonuncu bobin sarım ünitesini INDIA ITME 2016 Fuarı 

sırasında Hintli tekstil şirketi Kanchan India Ltd’e sundu. 

Standart iplik üreten fabrikalar ve dünya çapında uzman-

lar değer zincirlerini Autoconer ile optimize ediyorlar. Sch-

lafhorst Ürün Müdürü Peter Gölden “Autoconer , sanayi 

tarihini şekillendirmiştir” diye konuştu. Gölden sözlerini 

şöyle sürdürdü; “İplik fabrikaları tercihlerini 2,5 milyon kez 

Autoconer sarım ünitesinden yana kullanmıştır. Sayılarla ifa-

de edersek: bu üretim potansiyeli, 100 milyondan fazla ring 

iğinin üretimini kapsar! Bu benzersiz güven,  bizi gelecekte 

de bobin makineleri sektöründe öncü yenilikler ile sürdü-

rülebilir teknolojik ilerlemeleri gerçekleştirmek için motive 

etmektedir.”

transport system to market readiness. Spinning mills were able to 

use it to implement more efficient material flow and automatiza-

tion strategies.

Autoconer 338 – The Trailblazer for Innovations in Textile 

Technology: The next product generation, the Autoconer 338, 

with new drives and sensors went into production in 1997, while 

the starting pistol also sounded for the development of intelligent 

FX technologies. This made Schlafhorst the trailblazer for inno-

vations in textile technology. Autotense FX, the first online yarn 

tension control, is still the undisputed industry benchmark today.

Autoconer 5 – Drumless Yarn Displacement: In 2007, Schlaf-

horst introduced the textile industry to the world of digital yarn 

displacement for processing bobbins. The Autoconer 5 revolu-

tionised the production of process-optimized packages with its 

drumless yarn displacement system PreciFX. Two years later, 

Schlafhorst was once again at the cutting edge of the automa-

tization trend with the Autoconer X5. Intelligent material flow 

technologies, smart package handling with the X-Change doffer 

and flexible process optimisation with the Autoconer types RM, 

D, T and V allowed each spinning mill to have an individual au-

tomation concept.

Autoconer 6 – Self-optimising and E³ Certified: The next ma-

jor leap came in 2015. With the Autoconer 6, Schlafhorst pre-

sented an automatic package winder with self-optimised process 

cycles. Maximum productivity, the greatest possible energy effi-

ciency and the absolute best quality are possible, practically at the 

touch of a button. As a result, the newest product generation is E³ 

certified because it gives spinning mills the world over threefold 

added value in the fields of energy, economics and ergonomics. 

Success in the Hotspots of Automatization

In its 55-year history, the Autoconer has always celebrated its suc-

cess at the hotspots of the textile industry. The first Autoconer 

generations were primarily sold in Europe and North America 

where the demand for automation of the textile industry was 

already quite advanced. Today, the strongest key markets are in 

Asia. Schlafhorst presented the 2.5-millionth milestone winding 

unit to the Indian textile company Kanchan India Ltd at the IN-

DIA ITME 2016.

Commodity spinning mills and specialists across the globe are still 

optimising their value chain this day with the Autoconer. “The 

Autoconer shaped the industry’s history”, says the Schlafhorst 

Product Manager responsible, Peter Gölden. “Spinning mills have 

chosen an Autoconer winding unit 2.5 million times. To grasp 

that in numbers: the productivity potential behind that allows to 

process the production of more than 100 million ring spinning 

spindles! This unique trust is a major incentive for us to continue 

to sustainably shape the technical progress in the package winding 

sector with pioneering innovations in future.”
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Itema Group di-

versifies into 

complementary, 

high-growth mar-

kets via the shares 

acquired in Lam-

iflex, the leading 

supplier of tech-

nical composite 

products and in 

NoeCha, the pro-

vider of high-tech, 

wide-format print-

ing solutions. 

D
okuma makineleri, yedek parçalar ve 

entegre hizmetler dahil olmak üzere tüm 

dünyaya gelişmiş dokuma çözümleri 

sunan Itema, teknik kompozit ürünlerin önemli 

tedarikçisi Lamiflex’teki hisselerin yüzde 61’ini sa-

tın aldı. İtema yanı sıra, yüksek teknolojili, geniş 

format baskı çözümleri tedarikçisi NoeCha’da ise 

azınlık hisse edindi.

Itema Group CEO’su Carlo Rogora konuyla il-

gili açıklamasında şu sözlere yer verdi; “Dokuma 

makinelerinin satışlarını yılda iki kat arttırarak 

ikiye katlayan olağanüstü beş yıllık bir dönemin 

ardından İtema, liderliğini güçlendirmeye, büyü-

me hızını arttırmaya ve hedeflenen satın alımlar 

aracılığıyla küresel erişimi hızlandırmaya hazır. 

Lamiflex ve NoeCha’yı ileri görüşlü misyonları ve 

yenilikçi yaklaşımları nedeniyle seçtik. Bu da en iyi 

performansa sahip, gelişmiş makinelerin tedariki-

ne olan bağlılığımıza mükemmel şekilde uyuyor. 

Güçlü yönlerimizi birleştirecek olursak, yenilikçi, 

son derece teknolojik olan ürünlerin geliştirilmesi 

ve imalatında yeni boyutlara ulaşacağımız konu-

sunda şüphemiz yok. Itema, Lamiflex ve NoeCha, 

müşterilerine dünya çapındaki üretim alanlarında, 

temsilcilerin ve distribütörlerin küresel ağında ya-

lın üretim konseptlerine dayanan yapılandırılmış 

bir organizasyonu garanti edecek.” 

I
tema, the world’s largest privately held provider 

of advanced weaving solutions, including best-

in-class weaving machines, spare parts and in-

tegrated services, finalized the agreements to acquire 

61% of shares in Lamiflex, the leading supplier of 

technical composite products. In addition to this, Ite-

ma also acquired a minority stake in NoeCha, provid-

er of high-tech, wide-format printing solutions.

In his assessments regarding the topic, Mr. Carlo Ro-

gora, CEO of Itema Group stated as follows; “Fol-

lowing a remarkable five-year period in which Itema 

Group has doubled the sales of its weaving machines 

with consecutive, double-digit growth per annum, the 

Company is now ready to strengthen its leadership, to 

quicken the pace of its expansion and to accelerate its 

global reach through targeted acquisitions. We chose 

Lamiflex and NoeCha due to their forward-thinking 

missions and innovative approaches, which perfect-

ly match our dedication to supply top-performing, 

advanced machinery. Combining our strengths, we 

will no doubt reach new heights of success in the de-

velopment and manufacturing of innovative, highly 

technological products. Itema will guarantee to Lami-

flex and NoeCha Customers worldwide a structured 

organization, based on lean manufacturing concepts 

in its world-class production sites and on a global net-

work of agents and distributors.”

Itema Group Yeni 
Sektörlere Atılıyor
Itema Group Embarks 

Upon New Sectors 
Itema, teknik kompozit ürünler tedarikçisi Lamiflex ve 

geniș format baskı çözümleri tedarikçisi NoeCha’da sa-

tın aldığı hisseler ile farklı sektörlere de adım atmıș oldu.
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Rogora, “Bu Satın Almanın Müşterilerimize Değer 

Katacağına Eminiz”

Rogora, İtema Group’un farklı alanlara yönelmesi ile ilgili 

olarak, “Bu ilk satın alma turunun farklı yönlere eğilme stra-

tejimiz için önemli bir gelişme noktası olacağına ve yakın ge-

lecekte olumlu sonuçlar doğuracağına, önemli sinerji yarataca-

ğına, müşterilerimize ve ortaklarımıza değer katacağına eminiz.” 

sözlerine yer verdi. Merkezi Bergamo, Ponte Nossa’da bulunan 

Lamiflex, karbon, cam ve kavlar gibi kompozit malzemeler ko-

nusunda uzmanlaşmış bir şirket. Dokuma makineleri, tıp ve 

havacılık gibi geniş bir endüstri yelpazesine hitap eden şirket, 

endüstriyel uygulamalara yenilikçi çözümler ve patentli ürün 

portföyü sunuyor.

Bergamo merkezli NoeCha ise geniş format endüstriyel UV-

LED flatbed dijital baskı, NoeCha ONE gibi yüksek teknolo-

jili baskı çözümleri sunan hızla büyüyen bir genç şirket. No-

eCha, yerli 600dpi x 600dpi görüntü çözünürlüğü ile üretim 

hızlarında 3.2x2 metreye kadar farklı türde ve boyutta malzeme 

üzerinde baskı imkanı sağlıyor. Itema Group’un bu satın alma 

hareketi, ilgili tedarik zincirlerinde önemli sinerjiler yaratmak ve 

teşvik etmek için planlandı. Itema, Lamiflex ve NoeCha’nın yanı 

sıra Radici Group şirketleri ile tekstil makine sektöründe faaliyet 

göstermekle kalmayıp aynı zamanda kompozit gibi yeni ve yeni-

likçi sektörlere de girerek büyüyor. Böylece çok daha rekabetçi 

bir pozisyona yükselen şirket, ortak operasyonlarla çevresel et-

kileri azaltarak daha kısa, daha sürdürülebilir bir tedarik zinci-

ri sunmanın sağladığı avantajların yanı sıra süreçleri optimize 

etme ve ürün performanslarında iyileştirme sağlayacak.

Rogora, “We Are Confident That These Acquisitions 

Will Add Value for Our Customers”

Regarding the diversification strategy of İtema Group, Mr. Rogora 

quoted as follows; “We are confident that this first round of acquisi-

tions will act as an important launch-pad for our diversification strate-

gy and will bring positive results in the nearest future, creating signifi-

cant synergies and adding value for our Customers and Shareholders.” 

Headquartered in Ponte Nossa, Bergamo province, Lamiflex special-

izes in composites materials, such as carbon, glass and Kevlar. The com-

pany offers a portfolio of innovative solutions and patented new prod-

ucts for industrial applications, catering to industries as wide-ranging as 

weaving machinery, medical and aerospace, among others.

NoeCha, also Bergamo-based, is a quickly-scaling-up young com-

pany which offers high-tech printing solutions, such as the revolu-

tionary wide-format industrial UV-LED flatbed digital press, the 

NoeCha ONE, for photo-realistic, high impact graphics. NoeCha 

ensures excellent printability on different type and size of material up 

to 3.2x2meters at production speeds with a native 600dpi x 600dpi 

image resolution. Itema Group’s move is set to create and stimulate 

significant synergies along the respective supply chains in which Ite-

ma, Lamiflex and NoeCha, as well as RadiciGroup companies oper-

ate and to grow not only in the textile machinery sector, but also to 

expand into new, highly innovative sectors, such as composites. Thus, 

together being much more competitive, these acquisitions will lead to 

optimizing processes and improving product performances, as well as 

providing advantages derived from a shorter, more sustainable supply 

chain, lessening the environmental impact of the joint operations, in 

line with the principles of a circular, greener economy.

Itema Group CEO’su Carlo Rogora//CEO of Itema Group Carlo Rogora
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Mayer & Cie. Alman-

ya’nın stratejik an-

lamda en iyi marka-

larından biri seçildi.

Mayer & Cie. has 

been chosen as one 

of the best brands 

in the German brand 

landscape for its 

brand management 

strategy.

A
lbstadt merkezli yuvarlak örgü makineleri üretici-

si Mayer & Cie. (MCT), 29 Haziran’da Berlin’de 

gerçekleştirilen Alman Marka Ödülleri’nde (Spe-

cial Mention in 2017 German Brand Awards) özel ödüle 

layık görüldü. Alman Marka Enstitüsü ödülleri, marka yö-

netiminin özel yönlerinin takdir edilmesi amacıyla veriliyor. 

Yarışma ve ödül programı German Rat für Formgebung ve 

Tasarım Konseyi tarafından düzenleniyor.

Mayer & Cie. bugün kendisini yuvarlak örmede pazar ve 

teknoloji lideri ayrıca inovasyon lokomotifi olarak görüyor. 

Bu konumu benimsemek, bu imgeyi tüm dünyadaki ürün-

ler, eylemler, faaliyetler, çalışanlar ve temsilciler aracılığıyla 

ürünle bağdaştırmak anlamına geliyor. Marka herkese bir 

kimlik aşılamalı ve kendisini diğer markalardan ayırmalıdır. 

Mayer & Cie., bunu özellikle şirketin yüksek derecedeki 

inovasyonu ve teknoloji liderliği sayesinde başarmıştır. Hep 

birlikte hareket ederek şirket, şirketi uluslararası bir pazar 

lideri haline getiren ekonomik başarıyı oluşturuyor. 

Mayer & Cie. Kurumsal Gelişimden Sorumlu Yönetim Ku-

rulu Üyesi Sebastian Mayer, aldıkları ödülle ilgili yaptığı 

değerlendirmede, “Marka stratejimizle yüksek bir seviyeye 

çoktan ulaştık ve en iyi şirketler arasındayız.” dedi. Araların-

da Kyocera ve Motel One şirketlerinin de bulunduğu sekiz 

şirket, Berlin’deki kazananlar kürsüsünde yer aldı. En iyinin 

iyisi seçilen markalar, yılın sürdürülebilir markası ve yılın 

inovasyon markası ünvanlarına da sahip oldu. 

A
lbstadt-based circular knitting machine manufactur-

er Mayer & Cie. (MCT) won a ‘Special Mention’ for 

its brand management in this year’s German Brand 

Awards, which was made at the prize-giving ceremony in Berlin 

on 29 June.The German Brand Institute awards this accolade in 

recognition of special aspects of brand management. The com-

petition and award scheme were initiated by the German Rat für 

Formgebung, or Design Council.

Mayer & Cie. sees itself today as a market leader, technology leader 

and innovation driver in circular knitting. Getting this self-image 

across means; associating it with the brand by means of products, 

actions, activities, employees and representatives around the world. 

The brand must convey an identity to everyone and set itself apart 

from other brands. In Mayer & Cie.’s case this is achieved especially 

by means of the company’s high degree of innovation and its tech-

nology leadership. Together they create the economic success that 

has made the company an international market leader. 

In his assessments regarding the award they received, Mr. Sebastian 

Mayer, Mayer & Cie. Management Board Member responsible for 

Corporate Development, stated as follows; “It makes it clear, that 

we have already reached a high level with our brand strategy – and 

that we are in the best company of others from whom we can defi-

nitely still learn a thing or two.” Eight companies, including Kyoc-

era and Motel One, topped the winners’ rostrum in Berlin. Named 

the Best of the Best, they can now call themselves Sustainable Brand 

of the Year and Brand Innovation of the Year.

Mayer & Cie.’ye Özel Ödül
‘Special Mention’ Award For Mayer & Cie.
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Serving with 

years of expe-

rience in the 

production of 

knitting machi-

nes, Sava Maki-

ne continues its 

works to ensure 

that domestic 

production mac-

hines have a say 

in the sector.

Y
erli örme makinesi üreticisi ola-

rak uzun yıllardan bu yana tekstil 

sektöründe faaliyetlerini sürdüren 

Sava Makine, üretimdeki bu başarısını yer-

li kovan üretimine de taşıdı. 25 yıllık bilgi 

ve tecrübesi ile tekstil sektöründe faaliyet-

lerini sürdüren Sava Makine, günümüzde 

ilk yerli kovan üretiminin yanı sıra; 3 iplik 

örme makineleri, süprem örme makineleri, 

ribana makineler ve interlock makinelerin 

üretiminde önemli bir rol üstleniyor.

Yerli üretim yuvarlak örme makineleri ile 

örme sanayicilerine önemli avantajlar sağ-

ladıklarını kaydeden Sava Örme Makine 

Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş Genel Müdürü 

Ahmet Yılmaz, yayın grubumuza verdiği 

özel röportajında firma faaliyetleri hak-

kında şu bilgileri paylaştı; “İlk yerli kovan 

üreticisi olmanın verdiği haklı gururun 

yanında, aynı zamanda tekstil sanayinin 

ihtiyacı olan yuvarlak örme makinelerini 

de yerli ve kendi olanaklarımızla sunuyo-

ruz. 7”dan 68” çapa kadar 2,5 fayn’dan 

40 fayn’a kadar tüp ve açık-en makine 

üretimini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 

H
aving operated in the textile sector 

for many years as a domestic knit-

ting machine manufacturer, Sava 

Makine has carried this success to domestic 

cylinder production. Sava Makine continues 

its activities in the textile sector with its 25 

years of knowledge and experience, and now 

plays an important role in the production 

of the first domestic cylinder production as 

well as in the production of 3 yarn knitting 

machines, single jersey knitting machines, 

rib machines and interlock machines.

Stating that they provided important advan-

tages to the domestic knitting machines and 

knitting industrialists, Ahmet Yilmaz, Gen-

eral Manager of Sava Örme Makine Tekstil 

Sanayi ve Tic. A.Ş., shared the following 

information about the company’s activities 

in a special interview given to our magazine 

group: “Besides the rightful pride of being 

the first domestic cylinder producer, we also 

offer the circular knitting machines needed 

by the textile industry domestically through 

our means. We have realized the production 

of tubular and open-width machines from 

Örme Makinelerine Yerli 
Üretim Damgası 
Domestic Production in 

Knitting Machines

Örme makineleri üretiminde uzun yıllara dayanan tecrü-

besi ile hizmet veren Sava Makine, sektörde yerli üretim 

makinelerin daha çok söz sahibi olması için çalıșmaları-

nı sürdürüyor.



Gerek tek plaka, gerekse çift plaka örme makinelerinde 

hem tüp hem de açık-en olarak müşterilerimize hizmet 

veriyoruz.”

2013 yılından bu yana 7” dan 42” çapa kadar her tipte 

ve her örme makinesinin ihtiyacı olan kovan üretimini 

gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Ahmet Yılmaz, 

“Yüzlerce kovanımız halihazırda örme makinelerinde fii-

len çalışmaktadır. Sava Makine A.Ş olarak örme makinele-

rinin değişim ve dönüşümü konusunda da çalışmalarımız 

devam ediyor.” açıklamalarına yer verdi.

Yeni sistem çeliklerle ve isteğe bağlı iğne sayılarıyla üret-

tikleri kovanlarla örme kumaş üreticileri için önemli avan-

tajlar sağladıklarını belirten Yılmaz, müşterilerin her türlü 

örme kumaşı elde etmesine olanak tanıdıklarını belirtti.

“Örme Makine Piyasasında Hatırı Sayılır 

İşler Yapacağız”

Örme sektöründeki müşterilerin taleplerine özel çözüm 

üreten Sava Makine,  son olarak yer aldığı Uluslararası 

Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı KTM 2017’de 

de dikkatleri üzerine çekti.  Örme sektöründen yerli üre-

time karşı önemli bir talep olduğunu vurgulayan Ahmet 

Yılmaz, “Örme sektörü yerli makineyi çok güzel bir şe-

7” to 68” diameter and from 2,5 Fein to 40 Fein. We serve 

our customers in both single-plate and double-plate knit-

ting machines as tubular and open-width.”

Adding that they have manufactured cylinders of every type 

and in diameter range from 7” to 42” needed for each knit-

ting machine, Ahmet Yılmaz said that, “Hundreds of our 

cylinders currently work on the knitting machines. As Sava 

Makine A.Ş., our works for the change and transformation 

of knitting machines continue.”

Stating that they offer significant advantages to the knitting 

fabric manufacturers with the cylinders they manufacture 

with new system steels and with the number of needles on 

request, Yılmaz added that they enable their customers to 

obtain all kinds of knitted fabrics.

“We Will Carry Out Remarkable Works in the 

Knitting Machine Market”

Having produced a special solution for the demands of the 

customers in the knitting sector, Sava Makine has also drew 

attention in the last International Kahramanmaraş Textile 

Machinery Fair KTM 2017.  Emphasizing that there is a 

significant demand in the domestic production from the 

knitting industry, Ahmet Yılmaz added that, “Knitting sec-

tor welcomed the domestic machines very well. Demands 

Üstün Performans

Camel tip metalik teller verimlilik ve kalite açısından 
yeni, yüksek hedef değerlerle sınıfında çığır açmıştır. 

www.graf-companies.com
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kilde karşıladı. Gelen talepler ve düşünceler genel anlam-

da olumlu yönde. Uzun vadede örme makine piyasasında 

hatırı sayılır işler yapacağımıza inanıyorum.” dedi.

KTM 2017 Fuarı’nda bölge tekstilcisinden olumlu dönüş-

ler aldıklarını sözlerine ekleyen Yılmaz, “Fuara katılımımız 

genel anlamda iyi bir sonuç verdi. Portföyümüzde Kahra-

manmaraş’tan birçok firma yer alıyor. Fuarda hem müşte-

rilerimizle görüşme imkanımız oldu hem de Sava Makine 

adını daha geniş bir kitleye duyurma imkanı yakaladık.” 

sözlerine yer verdi.

Sava Makine Portföyünü Genişletti

2017 yılı hedefleri konusunda da sorularımızı yanıtlayan 

Sava Makine Genel Müdürü Ahmet Yılmaz, 2016 yılının 

Sava Makine adına bir dönüm noktası olduğunu belirte-

rek şu sözlere yer verdi; “2016 yılı bizim için bir dönüm 

noktası oldu. Yıl içerisinde birçok firma sendelerken Sava 

Makine olarak hem portföyümüzü genişlettik hem de çok 

iyi işler başardık. 2017 yılı başında müşterilerimizden al-

dığımız olumlu dönüşler ve taleplere istinaden aldığımız 

siparişler, 2017 yılının da çok başarılı geçeceğinin sinyal-

lerini veriyor.” Son olarak örme makineleri pazarında yerli 

makinenin söz sahibi olmasının en önemli hedefleri oldu-

ğunu vurgulayan Yılmaz,  Sava Makine markası ile yerli 

üretim kalitesini dünya çapında duyurmak istediklerini 

sözlerine ekledi.

and feedbacks received are generally positive. I believe that 

we will carry out significant works in the knitting machine 

market in the long term.

Stating that they received positive feedbacks from the re-

gional textile manufacturers during KTM 2017, Yılmaz 

added that “our participation in the fair was generally pos-

itive. Our portfolio includes many firms from Kahraman-

maraş. In the fair, we had the opportunity of meeting the 

clients and also had the chance to promote our firm to a 

larger audience.”

Sava Makine Expanded Its Portfolio

Answering our questions about the 2017 targets, Sava 

Makine General Manager Ahmet Yılmaz stated that 2016 

became a turning point for Sava Makine and added that, 

“2016 was a turning point for us. While many firms stag-

gered throughout the year, as Sava Makine, we expand-

ed our portfolio and carried out good works. Orders we 

received from our clients at the beginning of 2017 based 

on the positive feedbacks and demands we received signal 

that 2017 will be very successful.” Lastly emphasizing that 

making domestically produced machines remarkable and 

respected in the knitting machines market is their most im-

portant target, Yılmaz stated that they want to announce 

the quality of domestic production to the whole world with 

the brand of Sava Makine.

Haber:Burçin Saruhanoğlu
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Customizing every machine specification according to the custo-

mer’s requirements, the German textile finishing machinery manufa-

cturer; Thies also comes to the fore with its practices aiming for the 

development of sustainable products.

İ
plik, kumaş boya, kasar ve kurutma makineleri alanında 

1892’den beri faaliyet gösteren Thies GmbH & Co KG, 

tüm dünyadaki tekstil firmalarına hizmet veriyor. Günü-

müzde Türkiye pazarında Erko Mümessillik ile birlikte fa-

aliyetlerini sürdüren Thies GmbH & Co. KG’nin Müdürü 

Christiane Thies, Tekstil Dünyası Yayın Grubu’nun sorularını 

yanıtladı.

Thies GmbH & Co. KG’nin şirket ilerleyişi ile ilgili bize 

bilgi verebilir misiniz?

Thies, 1892 yılında kuruldu. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

yabancı ülkelerden tekstil boyama makinelerine yönelik talep 

çok arttı. Bugün Thies’in yüzde 90’dan fazla ihracat kapasi-

tesi bulunuyor. Thies, 125 yıl önce iplik boyama makineleri-

ne odaklanmıştı, bugün ise çok çeşitli iplik ve parça boyama 

makineleri sunuyor. Alman aile şirketi olan Thies, yarı ve tam 

otomatik dozajlama ve dağıtma sistemleri sunuyor.

Müşterilerden gelen talepler üretiminizi 

ve ürünlerinize nasıl yansıyor?

Her Thies makinesi kişiselleştirilmiştir. Makineleri müşterile-

rin gereksinimlerine göre tasarlıyoruz. Teklif aşamasında ma-

kinelerin planını belirliyoruz ancak uygulama mühendisliğine 

ilişkin gereksinimler de dikkate alınıyor.

T
hies GmbH & Co. KG, which has been operating since 

1892 in the field of yarn, fabric dyeing, bleaching and dry-

ing machinery, provides service for textile companies all 

over the world. Christiane Thies, executing as the Manager of Thies 

GmbH & Co. KG, whereas at the present time continuing their 

activities regarding the Turkish market with Erko Mümessillik, an-

swered the questions of Textil Dünyası Publishing Group.

Can you provide us some information regarding the 

company progress of  Thies GmbH & Co. KG?

Thies was founded in 1892. After the Second World War, the de-

mand for textile dyeing machine from foreign countries increased a 

lot. Nowadays, Thies has more than 90% export business. 125 years 

back, Thies concentrated on yarn dyeing machines. Today, Thies is 

offering a wide range of yarn and piece dyeing machines. Further-

more, the German family business delivers semi- and fully- automat-

ed dosing- and dispensing systems.

This question is more about your technological innovations, but 

what I would like to ask is; how does the demand from customers 

influence your production as well as your products?

Every Thies-machine is customized. During the tendering stage, we 

determine the layout of the machines, but also the requirements re-

garding the application engineering.

Thies’den Müșteri 
Taleplerine Kișiselleștirilmiș 
Teknolojiler
Thies Offers Customization According 

to Customer Requirements

Müșteri gereksinimleri doğrultusunda kișiselleștirilmiș teknoloji-

ler üreten Alman terbiye makineleri üreticisi Thies, sürdürülebilir 

ürünlerin geliștirilmesine yönelik faaliyetleri ile de dikkat çekiyor.
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Mevcut pazarlara yönelik sürdürülebilirlik konusunda 

yatırım planlarınız ve hedefleriniz nelerdir?

Yıllık esasta Thies, doğal kaynakları özenle işlemek için üretim tesisle-

rine yatırım yapıyor. Ayrıca Thies’in mühendislik ekibi sürdürülebilir 

ürünlerin geliştirilmesini amaçlıyor. iCone iplik boyama makinesi, 

iMaster H2O yuvarlak tip kumaş boyama makinesi ve yumuşak TRD 

SIII uzun tip kumaş boyama makineleri gibi asıl ürünlerimizle müş-

terilerimiz su ve elektrik tüketimi verilerini çarpıcı düzeyde azaltıyor.

Başta Türkiye pazarı olmak üzere 2016 yılında 

hedeflerinize ulaştınız mı? 

2016, Thies için başarılı bir yıldı. Bununla birlikte Türk pazarı siyasi 

durumdan dolayı biraz yavaşladı. Ancak gelecek ay ve yılların olumlu 

bir eğilim göstereceği yönünde bir izlenim edindik.

Thies GmbH & Co. KG için Türkiye pazarı nasıl bir konumda yer 

alıyor? Türk şirketlerinin Thies makinelerine ilgisi nasıl? 

Tükiye pazarı, Thies için çok önemli. Türk müşterilerimizle uzun süreli 

ilişkilerimiz var ancak Türkiye pazarı, müşteri taleplerinin çeşitliliği ne-

deniyle her zaman zorlayıcı olmuştur. Türk müşterilerin Thies makine-

lerine ve güvenilir hizmete ilgi gösterdiklerini düşünüyoruz.

2017’de Türkiye için pazar odaklı ne tür faaliyetler  

planlıyorsunuz?

Bazı fuarlarda yer alacağız ve müşterilerimizi ziyaret etmek için sık sık 

Türkiye’ye seyahat edeceğiz.

Türkiye’deki faaliyetleriniz temsilcilikler aracılığıyla mı 

yürütülmeye devam edecek?

Mayıs 2017’den beri Erko Mümessillik ile işbirliği halindeyiz. 

Yeni bir yedek parça tedarik ve hizmet sistemi kurdular. Çalışma-

larımız devam edecek.

What are your investment plans & targets regarding 

sustainability & for the existing markets?

On an annual basis, Thies is investing in its production facilities to treat 

natural resources with care. Furthermore, the engineering team of Thies 

is aiming for the development of sustainable products. With our actual 

products, e.g. iCone yarn dyeing machine, iMaster H2O round type fab-

ric dyeing machine and soft TRD SIII long type fabric dyeing machines, 

our customers are reducing their water- and electrical consumption data 

drastically.

Have you reached your targets for 2016, especially for 

the Turkish markets?

2016 was a successful year for Thies. However, the Turkish marked slowed 

down a bit, due to the political situation. At the moment, we gain the im-

pression that the coming months and years will show a more positive trend.

What is the position of the Turkish market for the Thies GmbH & 

Co. KG? What is the degree of interest of  the Turkish companies for 

Thies machines?

The Turkish market is very important for Thies. We have long- lasting rela-

tionships with our Turkish customers. The Turkish market has always been 

challenging, due to high variety of customer requests. 

What kind of market-oriented activities or practices do 

you plan in Turkey for the year 2017?

We will attend at some exhibitions and frequently travel to Turkey to visit 

our customers.

Will your activities in Turkey continue to be carried 

out through your agencies? 

Since May 2017, we are cooperating with the Agency Erko. They establish 

a new spare parts supply and service system.
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Alman Tekstil Makine 

Üreticileri Birliği’nin 

(VDMA) bir kurulușu 

olan The Walter Re-

iners-Stiftung, genç 

yetenekleri ödüllen-

dirdi.

The Walter Rei-

ners-Stiftung (Foun-

dation) of the VDMA 

Textile Machinery 

honored the young 

talents.

T
he Walter Reiners-Stiftung, Frankfurt’ta gerçekleşen Tech-

textil Fuarı’nda beş genç mühendisi ödüllendirdi. En iyi 

bitirme projesi ve yüksek lisans tezi için iki promosyon 

ödülü ve ayrıca lisans mezunu ve seminer belgeleri için de üç ayrı 

yaratıcılık ödülü verildi. Kuruluşun ve Lindaurer Dornier şirketinin 

Yönetim Kurulu Başkanı Peter D. Dornier törende genç mühendis-

leri verilen ödüllerle onurlandırdı.

“Uzayda Yaşam“ konsepti ile Techtextil tarafından düzenlenen özel 

etkinlik ile ilgili konuşan Dornier şunları söyledi: “Teknik tekstilin 

uzay kolonizasyonunu nasıl oluşturduğunu, elyaf kompozit mal-

zemelerinin ne derecede ağırlığı azalttığını, araba veya uçak yakıt 

tüketiminde azalma sağladığını gördüğünüzde, tekstil makineleri-

nin gerçek yüksek teknoloji sanayinin bir parçası olduğunu da ileri 

sürebilirsiniz. İşte bu yüzden, yeni teknolojileri için heyecanlı olan 

gençler için, sanayi de ilgi çekici hale gelmektedir. Genç mühendis-

lere ödül kazandıran tezler de tekstil makinelerinin aslında yüksek 

teknoloji anlamına geldiğini açıkça göstermektedir.”

Tez kategorisinde 5,000 Euro’luk promosyon ödülünü TU Dres-

den’den Dr. Cornelia Sennewald aldı. TU Chemnitz’den Dirk Fisc-

her de en iyi yüksek lisans tezi için 3, 500 Euro’luk ödüle layık gö-

rüldü. Philipp Kempert (TU Dresden), Karsten Neuwerk ve Lukas 

Völkel (RWTH Aachen) yaratıcılık ödülü kapsamında iki sömestr 

boyunca aylık 250 Euro’luk burs almaya hak kazandı. 

T
he Walter Reiners-Stiftung (Foundation) of the VDMA 

Textile Machinery honored five junior engineers at the 

trade fair Techtextil, which was held in Frankfurt. Two pro-

motion prizes for the best dissertation and master thesis as well as 

three creativity awards for clever bachelor and seminar papers were 

awarded. Peter D. Dornier, chairman of the Foundation and chair-

man of the Lindauer Dornier Board of Management, honored the 

young engineers. 

With regard to the Techtextil special event “Living in Space”, Mr. 

Dornier stated: ”If you look at how technical textiles make space col-

onization within reach or how fiber composite materials significantly 

reduce weight and fuel consumption of cars and aircrafts, it can be 

rightly claimed that textile machinery is a part of a real high-tech 

industry. Thus, it is the industry which is attractive for young people 

who are enthusiastic about new technology.

The award-winning papers of the young engineers make it also clear 

that textile machinery means high tech.” The promotion prize in the 

dissertation category, endowed with 5,000 euros, was awarded to Dr. 

Cornelia Sennewald, TU Dresden. Dirk Fischer, TU Chemnitz, was 

honored with a promotion prize worth 3,500 euros for the best mas-

ter thesis. Philipp Kempert (TU Dresden), Karsten Neuwerk und 

Lukas Völkel (both from RWTH Aachen) received creativity awards 

including a scholarship of 250 euros a month for two semesters. 

Teknolojiye Katkı Sunan 
Gençler Ödüllendirildi

Young Talents Honored for 

Contributing to  Technology 
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Monforts 

increases its 

market share 

by focusing on 

customers who 

use top-level 

technologies 

and who want to 

produce high-

end products to 

be exported.

D
ünya çapında güçlü tekstil makine-

leri tedarikçilerinden biri olarak hiz-

met veren A. Monforts Textilmasc-

hinen GmbH & Co. KG, ısı kazanımı ve atık 

hava temizleme konusunda sunduğu yenilik-

lerle tekstil işletmelerine önemli avantajlar sağ-

lıyor. Üst düzey teknolojiye sahip müşterilere 

odaklanan şirket, yüksek teknoloji segmentin-

de oldukça önemli bir pazar payına sahip.

Tekstil Dünyası Yayın Grubu Editörleri Al-

manya Mönchengladbach’ta bulunan Mon-

forts tesislerinde; Monforts Başkan Yardımcısı 

Klaus A. Heinrichs,  İş Geliştirme Müdürü 

Wolfgang Stenzel ve Tasarım & Geliştirme 

Bölüm Başkanı Hans Peter Prinzen ile ger-

çekleştirdiği özel röportajda şirketin 2017 yılı 

pazar hedefleri ve yeni teknolojileri hakkında 

bilgi aldı.

Monforts’un tekstil işletmelerine esneklik ve 

üretkenlik açısından yüksek verim sunan tek-

noloji çözümleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Klaus A. Heinrichs: Monforts için özellikle 

Eco Applicator’dan bahsedebiliriz. Monforts 

A
.Monforts Textilmaschinen GmbH & 

Co. KG, serving as one of the world’s 

leading suppliers of powerful textile 

machinery, offers significant advantages to tex-

tile enterprises with innovations in heat recovery 

and exhaust air cleaning systems. The Company 

that focuses on high-tech customers has a sig-

nificant market share in the high-tech segment. 

In the special interview conducted with Mon-

forts Vice President Mr. Klaus A. Heinrichs, 

Director Business Unit Service Mr. Wolfgang 

Stenzel and Head of Design & Development 

Mr. Hans-Peter Prinzen at their Headquarters 

located in Mönchengladbach, Germany, the 

Editors of Textil Dünyası Publication Group 

obtained information regarding the companies’ 

market targets for 2017 as well as their new 

technologies.

Can you provide information regarding Mon-

forts’ technological solutions that offer textile 

enterprises with high efficiency in terms of 

flexibility and productivity?

Klaus A. Heinrichs:  For Monforts, first of all, 

Yüksek Teknolojide 
Monforts’un Pazar 
Payı Artıyor
Monforts Increases Its Share In 

The High-Tech Sector

Monforts, ihracat için en yüksek kalitede ürün üretmek 

isteyen, üst düzey teknolojiye sahip müșterilere odakla-

narak bu segmentdeki pazar payını yükseltiyor.
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tarafından üretiliyor ve birçok durumda apre fularının yerine 

geçebiliyor. Bu Eco Applicator Ünitesi minimum sıvı uygu-

laması için ve kumaşa daha az sıvı uyguladığınızda daha az 

enerjiye ihtiyaç duyacağınızı tahmin edebilirsiniz. Eco Appli-

cator’ın konsepti Monforts için şimdiye kadar bir başarı hikâ-

yesi oldu ve Eco Applicator’ı uygulamış olan birçok müşteri-

mizin referansı var. Monforts’un birçok serisi artık minimum 

sıvı uygulaması yani Eco Applicator ile donatılmış durumda. 

Kumaşın kurutulması için daha az enerji gerektirdiğinden 

tekstil üreticisine avantaj sağlıyor. Ünite kendi başına enerji-

den tasarruf yapmaz ancak daha az nem uygular ve dolayısıyla 

kuruma işlemi daha kısa sürer ve daha etkin olur. Uygulama 

yelpazesini ise örgü kumaşlara kadar genişletiyoruz. Teknoloji 

merkezimizde Eco Applicator’ın örgü kumaşlar için olan ver-

siyonu da bulunuyor.

Geçmişte Eco Applicator sadece dokuma kumaşlar için mev-

cutken artık örgü kumaşlar için de kullanılabiliyor. Türkiye’de 

de bunu kullanan çok önemli bir denim üreticisi müşterimiz 

var. Denim kumaşlara Eco Applicator’ı uyguluyor ve böylece 

yüksek miktarda enerji tasarruf ediyor. Bu ilk adım ile özel-

likle denim alanında Eco denim konseptiyle yüksek verimlilik 

ve daha az enerji tüketimine oldukça fazla katkıda bulunduk. 

Bugün Vietnam ve Meksika’da referanslarımız var. Denimin 

esnetilmesi işlemini, nem altında Thermex odasında yaparak, 

we could mention the Eco Applicator. It is produced by Mon-

forts and many cases can replace a padder.

This Eco Applicator unit is for minimum liquid application and 

you can imagine when you apply less liquid to the fabric then 

you need less energy. This concept of Eco Applicator is so far a 

success story for Monforts and we have many reference costum-

ers who have applied for the Eco Applicator and many ranges 

of Monforts are nowadays equipped with the minimum liquid 

application, the so-called Eco-Applicator. This gives the advan-

tage to the textile producer as it requires less energy for drying 

the fabric. So the unit itself does not save energy, it only applies 

less moisture but as a result, drying is shorter and more effective. 

And we are going to widen up the spectrum of application even 

now to knitted fabrics, so in our technology centre we have the 

version of Eco Applicator even for knitted fabrics.

In the past, the Eco Applicator was only for woven fabrics, now-

adays it can be used for knitted fabrics. And of course we have a 

very prominent customer in Turkey and he is one of the biggest 

denim producers in the world. He is applying the denim fab-

rics also with the Eco Applicator and by doing so, saving a lot 

of energy. So that is the first step, especially in denim we have 

contributed further to higher productivity and less energy con-

sumption with the new Eco denim concept. We have references 

Wolfgang Stenzel,Hans Peter Prinzen, Klaus A. Heinrich
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işlemi modifiye edilmiş odada yapabiliyor ve böylelikle çok 

miktarda buhar tasarruf ediyoruz. 

Geçmişte silindir kurutucularda çok miktarda buhar kullan-

mamız gerekiyordu ancak şimdi modifiye Thermex odasıyla 

aynı etkiyi yeni koşullar altında oluşturmak mümkün. Bu 

nedenle özellikle denimde Monforts’un ekonomi, ekoloji ve 

apreleme süreçlerine oldukça fazla katkıda bulunduğunu dü-

şünüyorum. 

Monforts, ısı kazanımı ve atık hava temizleme konusunda 

müşterilerine nasıl avantajlar sunuyor?  

Klaus A. Heinrichs: Son yıllarda atık hava temizlemeye yö-

nelik dünya çapında artan bir talep olduğunu gördük. Eski-

den genelde atık hava temizleme duyulan talep burada yani 

Orta Avrupa bölgesinde yer alan Almanya, Avusturya, İsviçre 

ve Hollanda’da vardı ve buralarda önemli bir husustu. Bu-

günlerde ise konu dünya çapında önem kazanıyor. Özellikle 

Çin’de büyük bir talep görüyoruz. Elbette bunu Türkiye’de 

de görüyoruz. Ayrıca bunun hiçbir zaman konu olmayacağını 

düşündüğümüz Cezayir ve Bangladeş gibi pazarlarda da bunu 

görüyoruz. 

Bu nedenle atık hava temizleme bence artık dünya çapında 

bir konu. Büyük bir ülke bundan çıkmayı istese de iklim dü-

zenlemeleri de bunda önemli bir paya sahip. Biz ise bu alanda 

Eco Booster’ı sunuyoruz. Bu bir ısı kazanım ünitesi ve bu ısı 

kazanım sistemi geçmişte Monforts tarafından manuel temiz-

leme olarak sunulmuştu. Müşteriler ısı kazanımının bakımı 

için makineyi durdurmak zorundaydı. Bugün Eco Booster 

ile birlikte tüm temizleme süreci operatörlerin herhangi bir 

manuel temizlemesine gerek olmadan otomatik olarak devam 

etmektedir. Türk denim üreticisi müşterimiz de bu sistemi 

beş birimde kullanmakta ve çok memnun olduğunu ifade et-

mektedir. Ayrıca ısı kazanımı sisteminin belirli bir atık hava 

temizleme efektine sahip olduğundan bahsetmek istiyorum. 

Şimdi daha da ileri giderek ısı kazanımı sistemine atık hava 

temizleme ekleyebiliyoruz. Bu entegre sistem Monforts’un en 

son teknolojisidir. Monforts ısı kazanımı sistemini standart 

olarak sunan ilk şirket olurken diğer üreticiler ısı kazanım 

sistemini bir opsiyon olarak sunuyordu. Bu nedenle Mon-

forts bunu standart olarak sunan ilk üretici oldu ve atık hava 

temizleme için entegre bir sistem sunarak da yine endüstrinin 

önünde gidiyoruz. İlk üniteler piyasaya sunuldu ve talep artı-

şının Türkiye’de de devam edeceğini tahmin ediyorum.

Bu alanda önemli bir gelişme sunan Eco Booster’ın avan-

tajlarından bahseder misiniz?

Klaus A. Heinrichs: En önemli avantajı, kendi kendine temiz-

lemedir. Eco Booster, mevcut atık hava sistemine ısı dönüştü-

rücü performansının bilgisayar kontrollü adaptasyonunu sağlı-

yor. Otomatik temizleme özelliği, üretim anlarında makinenin 

durdurulmasına gerek bırakmıyor.

nowadays in Vietnam and Mexico. By stretching denim now in 

the modified Thermex chamber under moisture, we can do the 

stretching of the denim with the modified chamber and so far 

this saves a lot of steam.

In the past, we had to use a lot of steam in cylinder dryers and 

now with the modified Thermex chamber, it is possible to gen-

erate the same effect under new conditions. So I think especially 

in denim, Monforts is contributing further to one’s economy, 

ecology and finishing processes.

What kind of advantages does Monforts provide to its 

customers regarding heat recovery and exhaust air 

cleaning systems? 

Klaus A. Heinrichs: We have seen over the recent years the ris-

ing demand for exhaust air cleaning worldwide. So in the last 

years we mainly had demand for exhaust air cleaning here in 

the, let’s say, Central European region, Germany, Austria, Swit-

zerland, the Netherlands. Exhaust air cleaning was a major issue 

there. But nowadays this topic is going worldwide. We see big 

demand in China; we see this of course in Turkey as well.

But we see it also in markets where we thought this question 

would never come up. Like in Algeria, we have it in Bangladesh. 

So the question of exhaust air cleaning is, I think, nowadays a 

worldwide issue also under the climate regulation, although one 

big country is wanting to get out of it. And we have the Eco 

Booster. It is a heat recovery unit and this heat recovery system 

has been offered in the past by Monforts as manual cleaning, 

and the customers had to stop the machine for maintenance, 

for maintenance of the heat recovery. Nowadays with the Eco 

Boosters, the whole cleaning process is going on automatically 

without any manual cleaning of operators. So, it is an automatic 

system, it is very proven. Even the well- known Turkish denim 

customer whom I mentioned before, he has this system working 

in five units to his highest satisfaction and what I wanted to 

mention, the heat recovery has a certain exhaust cleaning ef-

fect. But we go further now that we can add to heat recovery as 

well an exhaust cleaning, an integrated system. This is the latest 

technology for Monforts. Monforts was the first to have heat 

recovery as a standard system while all the other manufacturers 

offered heat recovery system as an option. So Monforts was the 

first to offer this as a standard, and we are going again ahead of 

industry by offering integrated system for exhaust air cleaning 

nowadays. So we have the first units placed in the market and I 

think this demand will rise constantly also in Turkey.

Can you explain the advantages offered by Eco Booster that 

presents a significant advancement within this field?

Klaus A. Heinrichs: The advantage is the self-cleaning. Eco 

Booster is equipped with an electric drive which permits com-

puter-controlled optimisation of the heat exchanger perfor-

mance to the prevailing exhaust air streams. The automated 
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Wolfgang Stenzel: Kirlendiğinde sistem içindeki basınç öl-

çülür ve bu, temizleme için bir işaret, göstergedir. Ardından 

temizleme süreci başlatılır. Bunun için özel bir programımız 

var. Ekranın ilk göstergesiyle birlikte temizlemenin başlaması 

gerekiyor. Sonra operatör üretimi engellemeden otomatik te-

mizlemeyi başlatır. 

Özellikle Orta Avrupa’da etkin bir üretici konumunda bu-

lunan Timatec’in satın alınmasının ardından portföyünü-

ze eklenen kaplama serisi ‘texCOAT’ ile pazarda nasıl bir 

güç kazandınız?

Klaus A. Heinrichs: Bence Monforts’un en önemli gücü, tek 

bir kaynaktan bütün bir kaplama hattı sunabilen tek üretici 

olmamız. Portföyümüzde kaplama makineleri var. Kimsenin 

tek bir kaynaktan sunamadığı entegre bir hattımız var. Bu, 

makinenin sonraki Monforts kurutma sürecine göre tasarlan-

mış olması anlamına geliyor. Kaplama biriminden ramöze en 

kısa kumaş yoluna sahibiz. Kaplamada mevcut tüm sistemle-

rimiz var; havada bıçak, silindir üstü bıçak, manyetik bıçak ve 

hatta baskı kafası… Bu nedenle kaplamadaki tüm seçenekler 

Monforts tarafından daha büyük genişlikte bile gerçekleş-

tirilebilir. Bence bu Monforts için eşsiz bir konum. Tek bir 

kaynaktan hizmet sunuyoruz, mühendisliği yapabiliyoruz, 

montaj ve üretimi yapabiliyoruz. Bunun büyük bir avantaj 

olduğunu düşünüyorum. 

Timatec ise eskiden iyi bir konumdaydı. Ancak büyüklükle-

ri nedeniyle sadece Almanya, Avusturya ve İsviçre’de yani bu 

bölgede makine sattılar. Daha önce de bahsettiğim gibi bizim 

Meksika, Pakistan ve diğer pazarlarda referanslarımız var. Bu 

da gösterdi ki kendini kanıtlamış ürünler dünya çapında sa-

tılabilir. En başından beri Monforts’un kanıtlanmış ürünleri 

vardı. Kaplama ilkesi de kanıtlanmıştır ve Monforts’un tek-

nolojisiyle birlikte iyileştirildi. Biz buna “Monforized” edildi 

diyoruz.  

Endüstri 4.0 gelişmeleri konusunda nasıl bir strateji ile 

harekete etmektesiniz? Son teknoloji makinelerinizde En-

düstri 4.0 gelişmelerine ne ölçüde yer veriyorsunuz?

Klaus A. Heinrichs: Herkes Industry 4.0 hakkında konuşu-

yor ancak gerçekte birçok kişi tam olarak ne ile ilgili olduğunu 

bilmiyor. Biz, Industry 4.0’ı Barselona’da düzenlenecek olan 

ITMA 2019 için temel odak noktası olarak belirledik. Ko-

nuyla ilgili detay veremeyeceğim ancak ideal olan makinenin 

tüm üretim sürecine entegre edilmesidir ve biz bunu işletme 

sahiplerine sunuyoruz. Makine bir nevi ağ oluşumudur. Ma-

kine tüm süreçlerde tamamen şeffaftır ve işlenen ürünlerde 

izlenebilir durumdadır. Bence bu, en son ITMA’da sunduğu-

muz yeni görselleştirme ile birlikte makinenin uzaktan izlene-

bilmesi anlamına geliyor.  Hali hazırda ilk adımlardayız. Biz 

Industry 4.0’a sıfırdan başlamıyoruz, onun üzerine koyuyo-

ruz.  Bu konuda ilave hususlar ise, Servis Departmanından 

Sayın Stenzel’in adına konuşacak olursam, yedek parça temini 

cleaning system eliminates standstill times during the produc-

tion process. 

Wolfgang Stenzel: When it is soiled the pressure inside the sys-

tem is measured and it is a sign and indication to clean it, then 

the cleaning process is proceeded. We have a special program for 

this. With the first indication of the screen, cleaning has to be 

started. And then the operator is starting automatic cleaning. 

Without interrupting the production. 

In pursuit of the acquisition of Timatec, which is positioned 

as an effective producer especially in Central Europe, what 

amount of strength did you gain in the market with the addi-

tion of the ‘texCOAT’ coating series in to your portfolio?

Klaus A. Heinrichs: I think that the significant additional 

strength for Monforts is that nowadays we are the only manufac-

turer that can offer a complete coating line from a single source. 

So we have now coating machines in our portfolio. We now have 

an integrated line that nobody can offer from a single source. So 

that means the machine is tailor made to the subsequent Mon-

forts drying. We have shortest fabric path from the coating unit 

into the stenter, we have all the system available in coating like 

knife over air principle, knife over roller principle, magnetic knife 

or even printing head. So all the options in coating can be fulfilled 

by Monforts even in wider-width, so I think this is a unique posi-

tion now for Monforts. We can do service, we can do engineering 

and all from a single source. I think that is a big advantage. 

And in the past Timatec was a well-positioned company. But 

due to their size they sold machines only in Germany, Austria, 

Switzerland, in this area. I previously mentioned that we have ref-

erences in Mexico, Pakistan and other markets. So, well-proven 

products can be sold world-wide. Right from the start, Monforts 

has had well-proven products. The coating principle is proven and 

now it has been improved with Monforts technology. We say it 

has been “Monforized”.

What strategy has Monforts set for Industrie 4.0? To what ex-

tent has Industrie 4.0 innovations been contributed to your 

products and systems? 

Klaus A. Heinrichs: Everybody is talking about Industrie 4.0 and 

in reality many people don’t know what it is about exactly. We 

are working towards Industrie 4.0 as a target for ITMA 2019 in 

Barcelona, that is our target and this is a key focus for Monforts. I 

cannot give you details right now. But the ideal is to have the ma-

chine integrated into the whole production process and that we 

have, I think, for the mill owners. The machine, let’s say, is a kind 

of networking, that the machine is fully transparent in all process-

es and traceable for the products being processed. And this is I 

think with our new visualisation that we introduced at last ITMA, 

it means that the machine can be monitored from remote. That 

is we are already in the first steps. So we are not starting Industrie 

4.0 from scratch but we are building up this further. I think further 
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ve önleyici bakım gibi tüm şeylerin Internet 4.0’ya dâhil 

edilmesi olacaktır.

Wolfgang Stenzel: Biz Industry 4.0’ın birçok yönünü tar-

tışarak bu konuya ilişkin ana konuları on yıl önce başlattık. 

O zamandan beri web aracılığıyla bağlı her bir seriyi ayırdık 

ve böylelikle yaklaşık bir on yıldır PLC’ler, bilgisayarlar, sü-

rücüler ve ayarlara erişimimiz var. Bu bizim için uzun za-

mandır var olan bir gerçeklik. Industry 4.0 tartışmasıyla bu 

konuda uzatmaya gidiyoruz.

Klaus A. Heinrichs: Biz kendimizi teknoloji lideri olarak 

görüyoruz ve Sayın Stenzel’in de açıkladığı gibi on yıldır 

tüm makineler standart olarak tele-servis ile donatılmıştır 

ve bu temel hususların üzerine inşa ediyoruz. Daha önce de 

söylediğimiz gibi baştan sıfırdan değil bu platformdan başlı-

yoruz. Gelecek fuara kadar atılması gereken adımlar var. An-

cak asıl tartışma çok farklı. Bu Industry 4.0’ a neler dâhil? 

Ben bir ya da iki yönünü kapsayan birçok rapor ve birçok 

sunum gördüm. Bazen makinelerin dışarıdan çalıştırılması-

nı da kapsıyor ki bu güvenlik açısından oldukça kritik bir 

konudur. Biz bunu defalarda tartıştık. Bizim politikamız, 

makinenin yanında bilgili operatörler bulunmaması halin-

de makinelerin dışarıdan çalıştırılmaması yönünde. Çünkü 

makinede ne olduğunu görmezken risk alamayız. En kritik 

yönüyle bizim politikamız, bu sınırın ötesine gitmemek. 

Ayarlamaları yapıyoruz, desteği sağlıyoruz ancak butona her 

zaman makinenin yanında basılmalı. İnsan her zaman orada 

olmalı.

Türkiye tekstil sektörü sizin için nasıl bir konumda? 

Türkiye’deki pazar payınız hakkında bilgi alabilir miyiz?  

Klaus A. Heinrichs: Bildiğiniz üzere makinelerin yüksek 

teknoloji segmentindeyiz ve Türkiye pazarında son 10-15 

yılda ortaya çıkan yeni rakipler var. Türkiye’deki yerel üre-

ticiler apreleme için iyi makineler üretiyorlar ve rekabet 

Türkiye’de tahmin edebileceğinizden daha da güçlü. Onlar, 

finansman anlamında müşterilere daha cazip koşullar suna-

biliyorlar, makine tedariki kolay ve makineler kısa mesafe-

de daha hızlı teslim edilebiliyor. Monforts, ihracat için en 

yüksek kalitede ürün üretmek isteyen, üst düzey teknolojiye 

sahip müşterilere odaklanıyor ve bugüne kadar yüksek tek-

noloji segmentinde Monforts’un pazar payı oldukça yüksek.  

Şüphesiz Türk üreticileri iyi makineler yapıyorlar ancak 

Monforts, üst düzeyde yer alıyor. Biliyorsunuz, kaplama-

da, PLC kontrollerde, kumaşın kalite kontrolünde, denime 

özgü özel makinelerde, Türkiye’de çok iyi bir üne sahibiz. 

Müşteriler Monforts’u on yıllardır tanıyor. Bence Mon-

forts’a güveniyorlar. Birçok makine, Monforts ile değiştiri-

liyor. Bu nedenle güçlü temsilcimiz Neotek ile birlikte bu 

yüksek teknoloji segmentine mükemmel erişimimiz var. Öte 

yandan yerel üreticilerin de kendi segmentleri var. 

points are, on behalf of Mr. Stenzel from the service department, 

spare parts supply and preventive maintenance, all these things, will 

be included into Internet 4.0.

Wolfgang Stenzel: I think one main statement from our side is, by 

discussing so many aspects of Industrie 4.0, we have already started 

the main issues on these ten years back. From that time, we have 

divided each and every range connected though web, so we can get 

access for a decade almost to the PLCs, PCs, drives and settings all 

that is reality for long to us. And with the Industrie 4.0 discussion, 

we want to extend this. 

Klaus A. Heinrichs: We see ourselves as a Technology Leader and 

as Mr. Stenzel explained, all the machines are already equipped with 

tele-service as a standard for a decade and we are building upon 

these basic elements. We are starting from that platform, not from 

the scratch just as we described before. So there are third steps still 

to come until the next fair. But again the question and discussion 

is very different. What is included in this Industrie 4.0? I saw many 

reports and many presentations covering one or two aspects. Occa-

sionally also running machines from outside, which is very critical 

from safety aspect. We have discussed this many times. Our policy 

is not to run machines outside unless knowledgeable operators on 

site. Because we can’t take the risk we do not see what is going on 

the machine. With most critical part, our policy is not to go beyond 

this border, we do settings we do support but pushing the button 

has to be on site. Human must be always there.

As a company, where do you position the Turkish textile 

industry? Can you provide information regarding your 

market share in Turkey?

Klaus A. Heinrichs: As you know we are in the high-tech mar-

keting segment of machines and we have new competitors in the 

market which came up over the ten to fifteen years in the Turk-

ish market. They are building good machines for finishing and the 

competition has become stronger in Turkey as you can imagine. 

Let’s name them, local manufacturers in Turkey they can offer at-

tractive conditions to the customers for financing, they have short 

ways for supplying the machines, they can put them on a truck and 

deliver them within short distance. Monforts is concentrating on 

the high end for customers who want to produce highest quality 

for export and so far the market share of Monforts in the high-tech 

segment is relatively high.

So no doubt Turkish manufacturers are making good machines but 

Monforts is going on the high end, you know with coating, with 

all the PLC controls, quality controls of the fabric, special machines 

for denim, we still have a very good market reputation in Turkey. 

Customers know Monforts for decades. I think they rely upon 

Monforts further on. Many machines for replacement are from 

Monforts. So we have, together with our  powerful representative 

Neotek, excellent access to this high-tech market segment. On the 

other hand, local manufacturers have their market segments. 
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Türkiye pazarına yönelik hedefleriniz bakımından 2017 

yılının ilk çeyreği nasıl geçti? 2017 yılı sonunda ulaşma-

yı hedeflediğiniz satış rakamları nelerdir?

Klaus A. Heinrichs: Türkiye açısından 2017 yılı Monforts 

için oldukça umut verici başladı. Referandumdan sonra pa-

zar faaliyetleri en üst düzeye ulaştı ve dürüst olmak gere-

kirse bunu beklemiyorduk. Bu nedenle piyasadaki gelişme 

Monforts için olumlu. Dosyalara hemen buraya gelmeden 

önce baktım. Türkiye’de on iki proje müzakere altında. 

2017’de hali hazırda hatırı sayılır sayıda makine sattık. Bu 

nedenle Türk piyasasının olumlu şekilde gelişmesinden 

memnuniyet duyuyoruz.

2017 yılında küresel pazarlardaki hedefleriniz nelerdir? 

Güçlü olduğunuz pazarlar ve bu pazarlara yönelik 

hedeflerinizden bahseder misiniz?

Klaus A. Heinrichs: 2017 yılı hedefimiz, teknik tekstil 

segmentini genişletmek. Şu anda Monforts cirosunun yak-

laşık yüzde 25’i teknik tekstillere yönelik makinelerle ilgili 

işlerden geliyor. Monforts için en önemli pazarlar Hindis-

tan, Çin, Pakistan, Bangladeş, yani Güneydoğu Asya’dır. 

Güney Amerika’daki pazarların, özellikle Brezilya’nın hedef 

ötesinde olduğunu görüyoruz. Başta Almanya olmak üzere 

Orta Avrupa’da çok sayıda makineyle iyi bir pazar konu-

muna sahibiz. Ancak şunu söyleyelim, bu makineler özel 

makinelerdir. Neredeyse sadece tıbbi tekstiller, filtre malze-

meleri ve teknik keçe için teknik tekstil makine segmenti. 

Avrupa pazarı teknik tekstillere, özel tekstillere yoğunlaşı-

yor. Burada Mönchengladbach bölgesinde bile bazı tekstil 

üreticilerimiz var ancak onlar genelde otomotiv endüstrisi, 

akıllı tekstiller, kaplama için teknik tekstillere yoğunlaşı-

yorlar. Bu nedenle, sonuna doğru geldiğimiz 2017 yılı için 

hedefimizde bu var.

2017 yılının ilk yarısını geride bırakırken hedeflerimize 

ulaştığımızı söyleyebiliriz. Hindistan’da bir iyileşme söz 

konusu. Yeni bir Monforts Eco denim konseptiyle denim 

apreleme alanında çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Bugü-

ne kadar karşılaştığımız ekonomik durumdan son derece 

memnun olduğumuzu söyleyebiliriz.

Yanıtlarınız için teşekkür ederiz. Son olarak eklemek 

istedikleriniz var mı?

Klaus A. Heinrichs: Bence Türkiye hala önemli bir pazar. 

Türk müşterilerle çok iyi ilişkilerimiz var. Ayrıca Türk müş-

terilerle iletişim kurmak çok kolay. Ödemeler, daha doğru-

su, organizasyonla alakalı tüm hususlarda Türk müşterilerle 

hiçbir zaman sorun yaşamıyoruz. 

Türk müşterilerin tekstil konusunda mükemmel bilgisi ol-

duğunu görüyoruz. Türkiye’nin önceki gücüne döneceğini 

umut ediyoruz. 2017’de bunun ilk sonuçları zaten gördük. 

Bu konuda da tam destek vermeye hazırız. 

How would you evaluate the first quarter of 2017 in terms of 

your targets with respect to the Turkish market? What sales 

figures do you aim to achieve by the end of 2017?

Klaus A. Heinrichs: The year 2017 started quite promising for 

Monforts referring to Turkey, after the referendum, the market 

activities peaked up, we did not expect to be honest. So, the 

market development is positive for Monforts. I looked into the 

files just before I came here. Twelve projects in Turkey are under 

negotiation. We have already sold significant numbers of ma-

chines in 2017. So we are very happy that the Turkish market is 

developing very positively.

What are your goals for the global markets in 2017? 

Could you mention about the markets that you have a 

strong presence in and your goals set for those markets?

Klaus A. Heinrichs: The goals for 2017, is to widen up the seg-

ment of technical textiles. We have nearly 25 % of the Monforts 

turnover is related to machines for technical textiles. Technical 

textile is a wide spectrum, of course, it can include machines for 

coating, and it can include the machines for giving textiles func-

tionality. This is the goal for 2017 is to widen this up. The most 

important markets for Monforts are India, China, Pakistan, and 

Bangladesh that means south-east Asia. We see that the markets 

in South America are behind target, especially Brazil. We have a 

very good market here in Central Europe especially in Germany 

with a good number of machines. But let’s say, nearly exclu-

sively to the technical textile machines segment for medical 

textiles, filter textiles and technical felt, so these all are special 

machines. The European market is concentrating on technical 

textiles, on special textiles. Even here in the area of Mönchen-

gladbach we still have a couple of textile producers but they 

mainly concentrate on textile textiles for automotive industry, 

car industry, smart textiles, coating. So, this is the target for 

2017 as we are coming closer to the end of this year. We can 

say that we have achieved our targets. We have good upturn in 

India, we have very positive results in the area of denim fin-

ishing with a new Monforts Eco denim concept and so far, we 

can say that we are quite pleased with the economic situation 

we are facing right now.

Thank you for answering our questions. Is there anything 

else you would to add?

Klaus A. Heinrichs: I think Turkey is still a key market. We 

have very good relations with the Turkish customers. Also, from 

mentality, it is very easy to communicate, sometimes easier than 

other markets. We have never had problems with Turkish cus-

tomers when it comes to payment terms, let’s say all the things 

related to organization.

We see that the Turkish customers have a very excellent knowl-

edge of textiles. We hope that Turkey will come back to its for-

mer strengths; we see the first results already in 2017. We are 

prepared to give full support.
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Pasha, the new 

generation 

stenter of Effe 

Endüstri Oto-

masyon A.Ș., 

attracted a great 

deal of interest 

both at home 

and abroad.

T
ekstil işletmelerine yönelik apre ve fini-

saj makinelerinin yanı sıra, Ram, rotas-

yon baskı ve egalizeli kurutma makine-

leri için katma değeri yüksek çözümler üreten 

Effe Endüstri Otomasyon A.Ş, 2016 yılında 

lansmanı yapılan ‘Pasha’ model ram makinesi ile 

hedeflediği satış rakamlarının üzerine çıktı.

Effe Endüstri Otomasyon A.Ş’nin pazarlama 

faaliyetlerini yürüten Effe Makine Endüstri 

Ticaret A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Ku-

rulu Üyesi İhsan Mokanoğlu, Pasha modeline 

gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti 

belirterek, “Pasha model Ram makinesinin ilk 

yıl için hedefi 10 adet siparişti. Temmuz 2017 

itibari ile siparişi alınan ram makinesi sayısı 

15 olarak gerçekleşti. Müşterilerde kurulu-

mu tamamlanmış ve çalışır durumda 8 adet 

Ram makinesine ilave olarak şu an 7 adet ram 

makinesinin daha Esenyurt’ta yer alan 10 bin 

metrekarelik modern tesislerimizde üretimi 

devam etmektedir.”

İlk Yurtdışı Siparişi Bangladeş’ten

Türkiye’nin önemli tekstil merkezleri arasın-

O
ffering solutions with high add-

ed value for finishing machines, 

stenters, rotation printers and 

level dryers for the textile companies, Effe 

Endüstri Otomasyon A.Ş. exceeded the tar-

geted sales figures with the stenter named 

“Pasha” which was launched in 2016.

İhsan Mokanoğlu, General Manager and 

Governing Board Member of Effe Makine 

Endüstri Ticaret A.Ş. who conducts the mar-

keting activities of Effe Endüstri Otomasyon 

A.Ş., expressed the pleasure they felt due to 

the interest shown in Pasha model and added 

that, “The target of Pasha model stenter for 

the first year was to receive 10 orders. As of 

July 2017, the number of stenters ordered is 

15. In addition to 8 stenters which have al-

ready been installed and are operating in the 

clients’ factories, 7 stenters are currently be-

ing manufactured in our modern plant cov-

ering 10 thousand square meters in Esenyurt.

The First Foreign Order From Bangladesh

Stating that they continue pleasing their 

Effe, ‘Pasha’ ile 
Hedeflerinin Önüne 
Geçti
Effe Exceeds its 

Targets with ‘Pasha’ 

Effe Endüstri Otomasyon A.Ș’nin yeni nesil Ram maki-

nesi Pasha, yurtiçi ve yurtdıșında büyük ilgi gördü.
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da yer alan Çorlu, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, İstanbul ve 

Kayseri’de referans makineleri ve fark yaratan özellikleri ile 

müşterilerini memnun etmeye devam ettiklerini kaydeden 

İhsan Mokanoğlu, ilk yurt dışı siparişini de Bangladeş’ten al-

dıklarını söyledi. 

Ekim 2017’de ilk yurt dışı ram makinesi ihracatını gerçek-

leştireceklerini belirten Mokanoğlu, üretim kapasiteleri hak-

kında ise şu bilgileri paylaştı: “Effe’nin mevcut üretim tesisle-

rinde aynı anda 8 adet ram makinesi üretebilmekteyiz. Hatta 

Temmuz 2017’de fabrikamızı ziyaret eden müşterilerimizin 

en çok etkilendiği hususlardan biri de aynı anda 8 adet ram 

makinesi hattında üretim gerçekleştirebiliyor olmamız oldu.”

2016 yılı Nisan ayında Esenyurt İstanbul’da bulunan yeni ve 

modern üretim tesislerine taşındıklarını da sözlerine ekleyen 

Mokanoğlu, “İlk etapta 5 bin metrekare olan üretim tesisi-

mize, 7 ay sonra ilave olarak 5 bin metrekare daha ekleyerek 

toplam 10 bin metrekare üretim tesisi ve 70 kişilik kadromuz 

ile bugün Türkiye’nin ve dünyanın en büyük ram makinesi 

imalatçılarından biri haline geldik” dedi. Effe kendi markası 

olan ram makinesi, ram ve baskı makineleri ekipmanları, di-

jital baskı makineleri giriş çıkış üniteleri, kurutma kabinleri 

imalatı dışında Avrupalı birçok makine imalatçısına da OEM 

ürünlerle fason imalat gerçekleştiriyor. Önümüzdeki dönem-

de yeni bir makineyi daha portföylerine ekleyeceklerini du-

clients with their reference machines and outstanding fea-

tures in Çorlu, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, İstanbul and 

Kayseri, which are among the important textile centres of 

Turkey, İhsan Mokanoğlu stated that they received the first 

foreign order from Bangladesh.

Stating that they will export the first stenter in October 

2017, Mokanoğlu gave the following information about 

the production capacity: “In the current production plant 

of Effe, we can manufacture 8 stenters at once. In July 

2017, clients visiting our factory have been impressed at 

most by the fact that we can carry out production in 8 sten-

ter lines at the same time.” Stating that they moved to the 

new and modern production plant in Esenyurt, İstanbul, in 

April 2016, Mokanoğlu added that, “While our production 

plant covered 5 thousand square meters at the beginning, 

we added another area covering 5 thousand square meters 

7 months later, and with a production plant covering 10 

thousand square meters in total and 70 employees, we have 

today become one of the biggest stenter producers of Tur-

key and the world. Apart from stenters, stenter and printer 

equipment, digital printers’ entry and exit units and drying 

cabinets that it produces under its brand, Effe also conducts 

contract manufacturing with OEM products for many Eu-

ropean machinery manufacturers.” Stating that they will 
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yuran Mokanoğlu, bu makinenin lansmanı için biraz daha 

bekleyeceklerini belirtti.

Evrensel Bir Ram Makinesi

Kısa sürede yakalamış oldukları bu başarının arkasında 

önemli bir ekip çalışması ve deneyim olduğunu kaydeden 

İhsan Mokanoğlu, şu açıklamalara yer verdi; “Effe Endüstri 

Otomasyon A.Ş. firması Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Celal 

İri, 1999 yılından bu yana Türkiye’de ram makinesi tasarımı 

ve üretimi yapan bir ekibe sahip. Bu ekip yaklaşık 20 yıldan 

bu yana farklı markalar bünyesinde 3 adet ram makinesi pro-

jesi hayata geçirmiştir. 2008 yılından bu yana Effe markası 

ile katma değeri yüksek ekipman imalatında edindikleri tec-

rübeleri, son olarak üretilen ram makinesinde toplama kararı 

almışlardır. Dördüncü jenerasyon bir makine olan Pasha mo-

del ram makinesi, 20 yıla dayanan uzun bir tecrübe sayesin-

de ortaya konmuştur. Hem Türkiye’de, hem de yurt dışında 

bulunan ram makinesi kullanıcılarının beklenti ve taleplerini 

çok iyi analiz ederek tasarlanan ve üretilen bu makine, yerli 

ve yabancı rakiplerine oranla kullandığı en son teknolojik sis-

temler ile farkını ortaya koydu.”

Pasha Ram Makinesi’nin tasarım sürecinde üzerinde en çok 

durulan konunun, evrensel bir makine üretmek olduğunu 

belirten İhsan Mokanoğlu, “Biz dünyayı biliyoruz, Türkiye’yi 

biliyoruz, müşterilerimizin teknolojik olarak ihtiyaçlarını bi-

liyoruz ve bu sebeple makinemizin üretiminde tercih ettiği-

miz tüm ekipmanları özenle seçtik. Makine ana gövdesinin 

yapısı, giriş merkezleme üniteleri, fularlar, motorlar, redük-

törler, inverterler, atkı kontrol üniteleri, izolasyon malzeme-

leri, iğneleme, kolalama ve kenar kesme ünitelerindeki terci-

himiz dünyanın en çok tercih edilen markaları oldu. Yeniden 

bir tasarım yapılmadı aslında, olması gereken en iyi sistemler 

add a new machine into their portfolio in the upcoming 

period, Mokanoğlu added that they will wait a little more 

for the launching of this machine.

A Global Stenter 

Stating that an important team work and experience are 

underlying reasons of this success they have achieved in a 

short time, İhsan Mokanoğlu made the following expla-

nation: “Mr. Celal İri, CEO of Effe Endüstri Otomasyon 

A.Ş., has been working with a team, which have worked on 

the design and production of stenters in Turkey since 1999.  

This team has realized 3 stenter projects under different 

brands for almost 20 years. They have obtained experienc-

es in the production of high added value equipment with 

Effe since 2008 and they decided to put these experiences 

into practice with the last stenter produced. Pasha stenter, 

a fourth generation machine, is the product of experienc-

es of almost 20 years. This machine, which was designed 

and manufactured after the expectations and demands of 

the stenter users both at home and abroad were analysed 

thoroughly, stands out with the latest technological systems 

it uses when compared to its domestic and foreign rivals.”

Expressing that the point they emphasized most during the 

design of the Pasha Stenter was to manufacture a global ma-

chine, İhsan Mokanoğlu added that, “We know the world, 

we know Turkey, we know the technological needs of our 

clients, and thus, we carefully selected all the equipment 

used in the machine. We preferred the world-known brands 

in the main body, entry centering units, pads, engines, re-

ducers, inverters, weft control units, isolation materials, 

needling units, starching units and edge cutting units. Ac-

tually a brand new design was not made, the best systems 



tercih edildi. Bu da makinemizin kısa süre içinde gerek enerji 

verimliği gerekse üretim değerlerinde belirgin farklılıklarını 

ortaya çıkardı.” dedi.

Effe’nin hedefinin ilk günden bu yana daha fazla ülkede, daha 

sorunsuz çalışan, daha az enerji harcayan ve çevre dostu, daha 

fazla ram makineleri üretmek olduğunu sözlerine ekleyen 

Mokanoğlu, “Ayrıca müşterilerimizin kullanmakta olduğu 

Effe ya da farklı ram makinelerini, Effe’nin üretimini yaptığı 

ekipmanlar ile revize ederek, daha iyi iğneleme performansla-

rı, daha düşük kenar fire oranları ve daha az enerji maliyeti ile 

daha çok üretim yapabilecek ekipmanlar haline getirmek de 

en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor.” dedi.

Mokanoğlu, bugün dünyanın 14 ülkesinde aktif acentelik ağı 

ile hizmet veren Effe’nin kısa süre içinde yaklaşık 25 ülkede 

aktif hale gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini de sözle-

rine ekledi.

were preferred. This made the outstanding features of our 

machines in terms of both energy efficiency and produc-

tion values apparent in a short time. 

Adding that the target of Effe has been to manufacture 

a higher number of stenters, which work without prob-

lems, consume less energy and are environment-friendly, 

in a higher number of countries since the very beginning, 

Mokanoğlu said that, “Besides, another important target 

for us is to revise Effe stenters or different stenters used by 

our clients with the equipment produced by Effe with the 

aim of ensuring that they have better needling performanc-

es and make production with lower rates of edge waste and 

lower energy costs.”

Mokanoğlu also added that Effe, which currently actively 

operates in 14 countries worldwide with agencies, contin-

ues its works for becoming active in about 25 countries in 

a short period of time.
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Trützschler, pre-

paring to celeb-

rate its 130th 

anniversary next 

year, offers te-

chnologies that 

enhance pro-

ductivity on all 

machines with 

the knowledge 

and experience 

it possesses.

İ
plik eğirme, nonwoven, yapay elyaf ve garnitür çö-

zümleri konusunda uzman makine üreticilerinden 

Trützschler, geliştirdiği sistemlerle iş süreçlerinin 

daha pratik ve verimli hale gelmesine olanak tanıyor. 

Mönchengladbach’ta bulunan Trützschler Tesisleri’nde 

yayın grubumuzun sorularını yanıtlayan Trützschler 

Spinning Pazarlama Başkanı Hermann Selker ve Ga-

ziantep Trützschler Tekstil Makinaları Genel Müdürü 

Recep Eker; son teknolojiler, mevcut ve hedef pazarlar 

hakkında bilgiler verdi.

Trützschler Group oldukça köklü geçmişi 

olan başarılı bir firma. Firmanızın 

tarihçesi hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?

Hermann Selker: Trützschler başarılı bir şirket ve ge-

lecek yıl 130 yaşında olacağız, Mönchengladbach şeh-

rinde ise 70. yılımızı dolduracağız. Şirket, 130 yıl önce 

Almanya’nın doğusunda kuruldu ancak İkinci Dün-

ya Savaşı’ndan sonra Mönchengladbach’a taşındı. Bu 

yılla birlikte tam 50 sene önce tarak makineleri üretip 

satmaya başlamışız ve bu nedenle tarak makinelerinin 

satılması açısından bu oyunun son oyuncularız. 50 yıl-

lık başarının ardından artık tarak makineleri alanında 

pazar lideriyiz. 

Trützschler Group’un iplik hazırlık, nonwoven ve 

tarak makineleri alanında işletmelere yüksek verim 

sunan teknoloji çözümlerinden bahseder misiniz?

Hermann Selker: Teknolojiye dair tek bir çözüm sun-

muyoruz, şu an Mönchengladbach için konuşmakta-

yım ve Mönchengladbach demek Trützschler Spinning 

demek. Öncelikle, Trützschler Group dört iş birimin-

den oluşuyor. İplik eğirmenin merkezi burada Mön-

S
pecialized in the production of machines and pro-

viding solutions in the fields of spinning, nonwo-

ven, man-made fiber and card clothing, Trützschler 

with the systems it has developed, enables work processes 

to become more functional as well as efficient. Mr. Her-

mann Selker, Head Marketing at Trützschler Spinning 

and Mr. Recep Eker, General Manager of Truetzschler 

Tekstil Makinalari Ticaret in Gaziantep, responding to 

the questions of our Publishing Group at the Facility of 

Trützschler located in Mönchengladbach, provided in-

formation regarding the latest technologies, the current as 

well as target markets. 

Trützschler Group is a successful company having 

a long-standing background. Can you provide 

some information regarding the, history of 

your company?

Hermann Selker: Trützschler is successful and next year 

we will be 130 years old and 70 years here in this city 

of Mönchengladbach. So, the company was originally 

founded in the eastern part of Germany 130 years ago 

and moved to Mönchengladbach after the WW2. And 

this year, exactly 50 years ago, we were starting building 

and selling carding machines so we were the last players 

in the carding selling game. After fifty years of success we 

are now the market leader in producing carding machines. 

Can you mention Trützschler’s technological solutions 

that provide textile enterprises with high efficiency in 

terms of flexibility and productivity?

Hermann Selker: There is not only one technological 

solution we are offering, I´m now talking about Mönchen-

gladbach, and Mönchengladbach means Trützschler Spin-

Trützschler Teknolojisi 
130 Yașında
130th Anniversary of Trützschler 

Technologies 

Önümüzdeki sene 130. yașını kutlamaya hazırlanan 

Trützschler, sahip olduğu bilgi ve deneyimle tüm 

makinelerde verimliliği artıran teknolojiler sunuyor. 
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chengladbach’ta bulunuyor. Tarak garnitürleri Güney Almanya’da, 

Nonwovenlar Frankfurt yakınlarında ve Suni Elyaflar ise İsviçre’de 

küçük bir şirket. Burada Mönchengladbach’ta bulunan Trützschler ip-

lik eğirme şirketinden bahsetmek gerekirse; Trützschler iplik şirketin-

de tüm makinelerde verimliliği artırmak için sürekli bir iyileşme var. 

Örneğin, Trützschler tarak makineleri on yıl önceye kıyasla çok daha 

fazla üretim gerçekleştirebiliyor. Biz alanımızda her zaman birinciyiz. 

Standartları belirliyoruz, diğerleri ise takip ediyor ya da etmeye çalı-

şıyor. Otuz yıl önce olduğu gibi örneğin iplik eğirmede yeni sorunlar 

varsa bu durum ham pamuktan tüm yabancı maddelerin otomatik 

olarak giderilmesinin mümkün olmamasından kaynaklanmaktadır. 

Pamuk olmayan tüm maddelerin tespit edilmesi ve giderilmesi gere-

kir. Biz bu konuda kendimizi geliştirdik ve bugün sektörde en yüksek 

verimliliği sağlayan çözümü sunuyoruz. Bu gelişme adım adım ger-

çekleşti. Tek bir makinede beş farklı teknolojiye sahibiz, çünkü tek 

bir teknolojini tüm yabancı parçacıkları tespit edememekte. Örnek 

vermek gerekirse, renkli/koyu renkte yabancı maddeler saydam veya 

yarı-saydam ya da beyaz maddeler, parlak yabancı maddeler ve küçük/

ince yabancı parçacıklar için beş farklı teknolojilerimiz var. Bu da beş 

farklı tespit ve aydınlatma birimi demek, 3-CCD kameralı, 4-CCD 

kameraları, ultraviyole ışık, LED ışık ve polarize ışık gibi. Tüm bunlar 

beş teknolojiyi birleştiriyor. Bu, bizim nasıl geliştiğimizin ve nasıl yeni 

teknolojik çözümler bulduğumuzun iyi bir örneğidir. 

Endüstri 4.0 gelişmeleri konusunda nasıl bir strateji ile 

harekete etmektesiniz? Trützschler’in bu alanda önemli 

bir girişimi olan T-DATA sistemi işletmelere ne tür 

avantajlar sunuyor?

Hermann Selker: Harman hallaç dairesi kurulumları yıllardır En-

ning. First of all, the Trützschler Group consists of four companies or four 

business units: Spinning - the headquarters is here in Mönchengladbach; 

Card Clothing is in Southern Germany, Nonwovens near Frankfurt and 

Man-Made Fibers, a small company in Switzerland. I will talk about 

Trützschler Spinning.  Trützschler Spinning, for example, there is a con-

tinuous development to improve productivity in all machines for instance 

carding machines. The Trützschler cards today can handle much more 

production than ten years ago. We are always the first, this means we set 

the benchmarks and the others follow or try to follow. If there are new 

problems in spinning like for example, thirty years ago, more and more 

foreign parts. It was not possible to eliminate foreign parts out of the raw 

material cotton automatically, that means to detect all parts that are not 

cotton and eliminate them. We  started with the development and today 

we have a solution with the highest effectivity in the market. This devel-

opment was step by step. Now we have five different technologies in one 

machine, because one technology cannot detect all the foreign particles. 

For instance, for coloured/dark coloured, for transparent or for semi-trans-

parent materials, for fluorescent materials, for shiny materials, for small/

thin foreign particles we have five different technologies, this means 5 dif-

ferent detecting and lighting units like 3-CCD cameras, 4-CCD cameras, 

UV light, LED light, polarized light… all these combine five technolo-

gies. This is a good example of how we develop and how we find new 

technological solutions.

What strategy has Trützschler set for the developments 

taking place in Industry 4.0? What advantages 

does Trützschler’s T-DATA system, which is an 

important initiative in this area, provide to enterprises?

Hermann Selker: Since decades, blow room installations are typical ex-

Trützschler Spinning Pazarlama Başkanı Hermann Selker/ Mr. Hermann Selker, Head Marketing at Trützschler Spinning
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düstri 4.0 için tipik örneklerdir. Çünkü bir harman hallaç dairesin-

deki tüm farklı makineler birbirleriyle ve üst düzey sistemlerle 

iletişim kurabilen ayrı elektronik cihazlara sahiptir. Elbette bu, 

geçmişin çok-disiplinli bir halini teşkil etmektedir. Fakat günü-

müzde tüm makineler, süreci kontrol etmek için zekâya sahip 

olup, makinenin ana sistemden veri akışında uç birim ile iletişi-

me geçebilmektedir. Merkezi sistem ile iletişime geçip bu bilgileri 

aktarabilmekteler. Böylelikle ilk adım tamamlandı ve tüm maki-

nelerimiz iletişim kurabilmektedir. İkinci adım da tamamlandı, 

üst düzey bir veri sistemimiz var ve bu veri sistemi makinelerden 

veri toplayabilir. Bu verileri daha iyi ayarlar vb. bulmak amacıy-

la optimizasyon için kullanabilir. Örneğin, temizleyicide optik 

sensörler WASTECONTROL var. Bu sensörler temizleyicilerin 

atık kalitesini kontrol etmektedir. Atık içerisinde çok fazla iyi lif 

olması halinde makine ayarlarını küçük servo motorları ile de-

ğiştirebilir. Bu tür kendi kendine optimizasyon yapan ve kendi 

kendine öğrenen sistemleri farklı yerlerde kullanıyoruz. Örneğin, 

penye makinesinde birleştirme işleminin en uygun ayarını bul-

ma fonksiyonu yer almaktadır ya da tarakların T-CON sistemi 

mesela teknisyenleri kalite iyileştirme yöntemleri hakkında bilgi-

lendirmekte. Bu, on yıllar önce başlatmış olduğumuz felsefemiz 

ve daha da geliştirdik. Eminim ki gelecek fuarda, belki ITMA’da 

daha fazla fikrimiz olacak ve bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. 

Kendi kendine optimizasyon gelecek için kilit kelimedir. Bunun 

önemli bir sebebi elbette ki tamamen otomatik bir sisteme doğru 

gidilmesinden kaynaklanmaktadır. Bir diğer önemli sebebi de bu 

kadar iyi yetişmiş teknoloji uzmanlarını her yerde bulamamak. 

Burada Avrupa’da veya Türkiye’de iyi eğitimli insanlar fazla sayıda 

ancak, teknolojik bilgiye yeterince sahip olmayan başka pazarlar 

da var. Biz de bu teknolojik bilgiyi makinelerimiz aracılığıyla pay-

laşmaktayız ve bu, Industrie 4.0’nun temel parçasıdır.

Trützschler Spinning’in Türkiye Mümessili geçtiğimiz 

Haziran ayı itibari ile İkiler Tekstil Mümessillik ve 

Ticaret A.Ş oldu. Bu değişime neden gerek duydunuz, 

bu stratejik kararda Türkiye faaliyetleriniz ile ilgili hangi 

düşünce etkili oldu?

Recep Eker: 1997’den beri Türkiye’de servis departmanımız var, 

1998’den beri de Türk kanunlarına göre kurulmuş limitet bir şir-

kettir. 16 mevcut çalışanı, 3 tane de emekli olup sözleşmeli çalışan 

personeli bulunmaktadır. Ayrıca 5 tane de Alman personel görev 

yapmaktadır. Bizim oradaki görevimiz, satış öncesi müşterinin 

isteğine göre danışmanlık yaparak tesis oluşturmak, projelendir-

mek, Almanya’dan teklif geldikten sonra teklifin takibi, satış son-

rası projelendirme, montaj, eğitim ve daha sonra garanti dahilin-

de ve dışında müşterilerinin ihtiyacına göre danışmanlık ve servis 

hizmeti vermek. Ayrıca bir yedek parça depomuz bulunmakta ve 

yedek parçaların yaklaşık yüzde 90’ını Türkiye’den satabiliyoruz.

Satış sonrası destek tabi ki çok önemli ve bunu da 

başarmış durumdasınız. Türkiye’de ofisinizin olması 

faaliyetlerinize nasıl yansıyor?

Recep Eker: Hem satışa destek sağlıyoruz hem de müşteri ken-

amples for Industry 4.0. Because all the different machines in such 

a blow room have separate electronic devices that can communi-

cate to each other and can communicate to higher ranking systems. 

That was multi-discipline of the past, of course, but today all ma-

chines have the intelligence to control the machine and to talk to 

the machine’s downstream and backwards of the installations for 

example, they can communicate with the central system and give 

this information and so on. So, the first step is done, all our ma-

chines are able to communicate. The second is done, this means we 

have a high-ranking data system and this data system can collect 

data from the machines and can use these data for optimization, 

to find out better settings and so on. For example, in the cleaner, 

we have the optical sensors WASTECONTROL. This sensors con-

trols the quality of the waste of the cleaners. If there are too many 

good fibres in the waste, then the machine can change its settings 

with small servo motors. This kind of self-optimizing, self-learning 

systems we adapt at different places. For example, comber has a 

function to find out optimal setting of the piecing period. Or the 

T-CON system of the cards inform the technicians about possibil-

ities to improve the quality. That is our philosophy that we started 

decades ago and improved it more and more. I am sure that, at the 

next show maybe at ITMA, we have more ideas and we are going in 

this direction. Self-optimizing is the key word for the future. One 

reason is, of course, to go in the direction towards a fully automatic 

system. The other is that you will find not so many well trained 

technologists everywhere. Here in Europe and Turkey we have well-

trained people, but we have also other markets where people do not 

have technological know-how. So we give this technological know-

how with our machines, this is an essential part of Industry 4.0.

As of June 2016, İkiler Tekstil Mümessillik ve Ticaret A.Ş. has 

taken over the position of being the Turkey Representative of 

Trützschler Spinning. Why did you need this change and what 

consideration regarding your Turkish activities has been influ-

ential in this strategic decision?

Recep Eker: We have a sales department in Turkey since 1997 and 

since 1998, it is a limited company established under Turkish law. 

There are 16 current employees and 3 retired employees who are 

still working, yet on a contract-basis. There are also 5 German staff 

members. Our task there is to provide consultancy to customers 

at the pre-sale stage and to form a frame for machinery as well as 

equipment according to the requirements of the customer. Then we 

start project designing, after receiving the quotation from Germany; 

tracking of the quotation, post-call planning, installation, training 

and thereafter providing consultancy services and servicing under 

warranty, according to the needs of the customers. Additionally we 

have a parts warehouse and can sell approximately 90 percent of the 

spare parts from Turkey.

Trützschler also has a sales and service team in Turkey. How does 

the presence of an office in Turkey reflect on your activities?

Recep Eker: We provide sales support and the customer does not 

feel lonely. They won’t be concerned with questions such as; “What 
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disini yalnız hissetmiyor. “Makineme ne olacak, parçam olmadı-

ğında makinem duracak mı?” endişesi yaşamıyor. Bu konu çok 

önemli, çünkü depodan satılan parça 24 saat içinde müşterinin 

elinde olabiliyor. Almanya’dan sipariş verildiğinde en az bir hafta 

sürüyor. Buradan yüklenmesi, gümrüklenmesi vs. bunların hepsi 

vakit alıyor ve makine duruyor. Bu yüzden biz direkt depomuz-

dan müşterilere parça sunabiliyoruz.

Türkiye pazarına yönelik hedefleriniz bakımından 2017 

yılının ilk çeyreği nasıl geçti? 2017 yılı sonunda ulaşmayı 

hedeflediğiniz satış rakamları nelerdir?

Hermann Selker: Türk ve Dünya pazarı için 2015-2016 döne-

mi ile kıyaslanabilir iyi düzeyde sonuçlar bekliyoruz. Özellikle iki 

piyasa çok aktif: Vietnam ve Bangladeş. Türk pazarı ilk çeyrekte 

kısmen zayıftı. Bence bunun sebebi ülkedeki siyasi durumlardı. 

Müşterilerimiz geleceğe güvenemedikleri zaman yatırım konula-

rını birden fazla düşünüyorlar. Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen 

KTM 2017 Fuarındaki izlenimlerim; onların şimdi gelecek hak-

kında daha iyimser olduklarını işaret etmekte. Böylelikle ikinci 

yarının ilk yarıdan daha iyi olmasını bekliyoruz. Ancak bu sadece 

beklenti, siparişlere göre bir yorum değil.

Recep Eker: Yıl toplamı Türkiye’de kötü olacak ancak yılın ikinci 

yarısının daha iyi olacağını umuyoruz.

2017 ve 2018 de küresel pazarlardaki hedefleriniz 

nelerdir? Güçlü olduğunuz pazarlar ve bu pazarlara 

yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz? 

Hermann Selker: Bu yıl bitmek üzere ve işlem bekleyen tatmin 

edici bir sipariş miktarı var. Gelecek yılı, tam olarak bilmiyoruz 

ancak bunun değişmesi için sebep yok. Dünya çapında iş yapıyo-

ruz. Kesik elyaf tüketimi, 20-30 yıldır her yıl % 3 büyüyor. Bu, 

gezegenimizde gittikçe daha fazla insan yaşamaya başladığı ve kişi 

başı tüketimin de başta Çin ve Hindistan başta olmak üzere arttığı 

anlamına geliyor. Bu nedenle Hindistan, Çin, Bangladeş, Pakistan 

ve Vietnam pazarları oldukça iyi gidiyor.

O halde Trützschler’in güçlü konuma sahip olduğunu 

pazarlar bunlar diyebilir miyiz?

Hermann Selker: Çin ve Hindistan’da üretim tesislerimiz var. 

Bu, Hindistan için makinelerin Hindistan’da, Çin için makine-

lerin ise Çin’de üretildiği anlamına geliyor.  Bugün en büyük 

üretim tesisimiz 950’den daha fazla çalışanın bulunduğu Hin-

distan’dadır. Çin’de ise tesisin büyüklüğü Mönchengladbach’taki 

tesis kadar. Bu iki pazar; Hindistan ile Çin bizim için dünya 

pazarının yaklaşık üçte ikisini kapsıyor. Bu, ipliklerin % 60’tan 

fazlasının bu marketlerde eğrildiği anlamına gelmektedir. Üçte 

biri ise Türkiye, Güneydoğu Asya, Güney Amerika ve Kuzey 

Amerika’nın dâhil olduğu dünyanın geri kalan bölümüne teka-

bül etmektedir. Bu bölgeler için tedarik etmiş olduğumuz maki-

neleri Almanya’da üretmekteyiz. Bu bölgeler de sırasıyla; Türki-

ye, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Tayland, Güney ve Kuzey 

Amerika’dan oluşmaktadır.  

will happen to my machine, will my machine stop operating if I 

do not have spare parts?” This is very important because the part 

sold in the warehouse can be delivered to the customer within 

24 hours. It takes at least a week when ordered from Germany. 

Loading from here, customs clearance etc. they all take time and 

the machine stops. That’s why we can offer parts directly from 

depot to customers.

How would you evaluate the first quarter of 2017 in terms of 

your targets with respect to the Turkish market? What sales 

figures do you aim to achieve by the end of 2017?

Hermann Selker: For theTurkish and the world market we expect 

results comparable to 2015-2016 on good level. Especially two 

markets are very active: Vietnam and Bangladesh. The Turkish 

market in the first quarter was, relatively weak. I think the reason 

was the political trouble in your country. When our customers 

have worries about the future and feel insecure, they start ques-

tioning whether they should invest. But from my observations 

at KTM 2017 Exhibition, which was held in Kahramanmaraş, 

I believe that they are now more optimistic about the future. So 

we expect the second half of this year to be more positive than 

the first half. 

Recep Eker: The year by total will not be so good for Turkey but 

we hope that the second half of the year will be better.

What are your goals for the global markets in 2017 and 2018? 

Could you mention about the markets that you have a strong 

presence in and your goals set for those markets? 

Hermann Selker: This year is coming to an end. And we have a 

satisfying order backlog. We do not exactly know about next year 

but there is no reason for this to change, because we are worldwide 

in the global business. Staple fibre consumption is growing about 

3 % every year since twenty, thirty years. This means that more 

and more people living on our planet and the per capita con-

sumption is growing too, mainly in China and India. So, markets 

like India, China, Bangladesh, Pakistan and Vietnam are doing 

very well. 

So, can we say that these are the markets that Trützschler has 

a strong presence in?

Hermann Selker: We have in China and India own production 

units. This means machines for India are produced in India while 

machines for China are produced in China. So, for example, our 

largest production plant is today in India with more than 950 

employees. In China the size is like Mönchengladbach. These 

two countries, I mean China and India together, covers nearly 

two-thirds of the world market for us. This means more than 

60% of all fibres are spun in this markets. One third is the rest of 

the world including Turkey, Southeast Asia, South America and 

North America. So, we produce here in Germany the machines 

for this part of the world. This means for Turkey, Pakistan, Ban-

gladesh, Indonesia, Thailand and South and North America. 





54  Tekstil Dünyası   Söyleși / Interwiew

www.tekstildunyasi.com.tr

Specialized in 

the production 

of testing equ-

ipment, Texte-

chno, with it’s 

reliable and 

innovative tech-

nologies, conti-

nues to bring it’s 

first-class tes-

ting equipments 

labeled ‘Made 

in Germany’, 

together with 

enterprises. 

T
extechno Herbert Stein GmbH & 

Co. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ste-

fan Fliescher ve Satış Müdürü Marcus 

Hardelauf, Tekstil Dünyası Yayın Grubu Edi-

törlerini Mönchengladbach’ta yer alan üretim 

merkezinde ağırlayarak, yeni teknolojiler ve 

Türkiye pazarına ilişkin yatırımları konusunda 

bilgi verdi.

Şirketinizin büyüme hikayesi ve bugüne 

kadar test ekipmanı üretim sürecinde 

geliştirdiğiniz özel teknolojiler hakkında 

bilgi verir misiniz?

Stefan Fliescher: Textechno, merkezi Mönc-

hengladbach Almanya’da bulunan tekstil, doğal 

ve suni elyafların kesinlik test ekipmanlarının 

önde gelen tasarımcı ve üreticisidir. 60 yıldan 

fazla bir geçmişe sahip olan Textechno, Avus-

turya’daki alt şirketi Lenzing Instruments ile bir-

likte suni elyaf ve filaman testi alanında dünya 

piyasa ve teknoloji lideridir.

Textechno; güvenilir, yenilikçi ve otomatikleş-

miş teknolojiler, üretimde kalite ve sürdürüle-

bilir test sistemleri demektir. Tedariğin kapsamı 

T
extechno Herbert Stein GmbH & Co. As-

sistant Managing Director Dr. Stefan Fli-

escher and General Sales Manager Marcus 

Hardelauf welcomed the Editors of Textil Dünyası 

Publication Group at their production plant locat-

ed in Mönchengladbach and provided information 

upon their investments regarding the Turkish mar-

ket as well as their new technologies. 

Textechno is a long-established company. Could 

you please provide insight into the growth story 

of your Company and specific technologies you 

have developed in the course of production of test 

equipment today?

Stefan Fliescher: Textechno is a leading designer 

and manufacturer of precision test equipment for 

textiles, man-made and natural fibres, headquar-

tered in Mönchengladbach, Germany. Established 

for more than 60 years, Textechno is, together with 

its subsidiary Lenzing Instruments in Austria, world 

market and technology leader in the field of man-

made fibre and filament testing.

Textechno stands for reliable, innovative and highly 

automated technology as well as outstanding pro-

Textechno, 
Test Ekipmanlarının 
Kalitesiyle Öne Çıkıyor
Textechno Stands Out With The 

Quality Of Their Testing Instruments 

Test ekipmanları üretiminde uzmanlașan Textechno,  

güvenilir ve yenilikçi teknolojiler ile ‘Made in Germany’ 

etiketine sahip birinci sınıf test ekipmanlarını ișletmeler-

le bulușturmaya devam ediyor.
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lineer yoğunluk, kopma mukavemeti, elastik özellikler, daya-

nıklılığını yitirme, çekme, kıvrım, iç içe geçiş, sürtünme, do-

lanma, eksiklikler, düzgünlük, tüylülük ve elyaf uzunluğu için 

tam otomatik testleri içerir. Bahsettiğimiz bu tedarik kapsamı-

nın yanı sıra Textechno, tekstil şirketlerine danışmanlık, plan 

oluşturma, kurulum, teknik eğitim ve satış sonrası hizmetleri 

kapsayan anahtar teslim laboratuvar çözümlerini de tek kay-

naktan sunar.

Textechno, geleneksel tekstil endüstrisi için sunduğu 

test ekipmanlarının yanı sıra teknik tekstiller için çok 

çeşitli test ekipmanları sunuyor. Bu alandaki 

yeniliklerinizi tanıtır mısınız?

Stefan Fliescher: Hem geleneksel hem de teknik tekstil en-

düstrisi için test ekipmanları geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz 

doğru. İki alanda da sürekli olarak mevcut ürünlerimizi ve çok 

yüksek derecede otomasyon ve esnekliğe sahip yeni yenilikçi 

test ekipmanları geliştirmeyi amaçlıyoruz. Geleneksel tekstil 

endüstrisi alanında özellikle evrensel iplik test cihazımız STA-

TIMAT DS; gerilme, düzgünlük ve sayım testi olmak üzere en 

önemli test yöntemlerini tek bir cihazda birleştiriyor. Daha da 

gelişmiş elyaf sınıflandırma sistemi FCS hem pamuklu hem 

suni elyafların elyaf özelliklerini ölçüyor. Böylelikle ipliğin ve 

harmanlanmış ipliklerin eğrilebilirliği hakkında bilgi verir ve 

yüksek düzey esneklik sağlar. 

duction quality and sustainable testing systems. The scope of supply 

includes fully-automatic testers for linear density, tensile strength, 

elastic properties, fatigue, shrink, crimp, interlace, friction, entan-

glement, imperfections, evenness, hairiness and fibre length. Besides 

the above scope of supply, Textechno also provides turn-key labora-

tory solutions for textile companies from one source, which include 

consulting, layout conception, installation, technical training and 

after-sales services

Textechno offers a wide range of test equipment for technical 

textiles besides test equipment it has been providing for 

conventional textile industry. Could you identify your 

innovations in this field?

Stefan Fliescher: It is correct that we are developing and producing 

testing equipment for both, the conventional and technical textile in-

dustry. In both fields, it is our aim to continuously develop the exist-

ing range of our products as well as new innovative testing equipment 

with a very high degree of automatization and flexibility. In the field 

of conventional textile industry especially our universal yarn-testing 

device STATIMAT DS fulfils these attributes, as it combines the 

most important testing methods - tensile, evenness and count testing 

- in one instrument. The further developed Fibre Classifying System 

FCS measures the fibre properties of both, cotton- and man-made fi-

bres, and gives therefore important information about the spin ability 

of cotton- and blended yarns as well as a very high degree of flexibility. 

Textechno Herbert Stein GmbH & Co. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Stefan Fliescher / Textechno Herbert Stein GmbH & Co. Assistant Managing Director Dr. Stefan Fliescher
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Teknik tekstillerin testi içi  STATIMAT 4U ürünümüz dünya 

çapında yüksek dirence sahip ipliklerin gerilim testini otomatik 

yapan tek cihazdır. FAVIMAT+ ise günümüzde karbon, aramid, 

cam ve UHMWPE gibi teknik tek-filamanlar için standart test 

cihazıdır. 

Tekstil sektöründe sizin için Türkiye’nin konumu nedir? 

Türkiye’deki pazar payınızla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Marcus Hardelauf: Lenzing Instruments ve Textechno için 

Türkiye çok önemli bir pazar. 5 yıldan fazla bir süredir Türki-

ye’de INTA tarafından temsil ediliyoruz. Bu pazarın önemi sebe-

biyle laboratuvar projeleri Genel Müdürümüz Dr. Kugler sıklık-

la Türkiye’ye seyahat ediyor. INTA ile birlikte müşterilerimizle 

ilişkilerimizi sıkı tutuyoruz. Türkiye, hem klasik hem de teknik 

tekstil alanlarında bizim için sürekli büyüyen bir pazar.

2017’nin ilk çeyreği Türkiye için belirlenen hedefler 

açısından nasıl geçti? 2017 sonunda hedeflediğiniz satış 

rakamları nelerdir?

Marcus Hardelauf: 2017’nin ilk çeyreği Textechno için oldukça 

başarılıydı ve Türkiye’deki satış rakamlarımız oldukça memnu-

niyet vericiydi. Bu yılın geneli için piyasa durumunu öngörmek 

oldukça zor ancak önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da güzel bir 

yıl geçireceğimiz konusunda iyimseriz.

2017’de küresel pazar için faaliyetleriniz neler olacak? 

Etkin olduğunuz pazarları ve bu piyasalar için 

hedeflerinizi anlatabilir misiniz?

Marcus Hardelauf: Daha önce de bahsedildiği gibi geleneksel 

ve teknik tekstil endüstrisinde sahip olduğumuz iyi pazar ko-

numlarını güçlendireceğiz. Şirketin yeni hedefi, küresel iş faali-

yetlerini ve hava-uzay, otomotiv, denizcilik, inşa ve yapım, ener-

ji, elektrik/elektronik, tüketim malları ve spor malzemeleri gibi 

endüstriyel sektörlerde ileri malzemeler (cam, karbon, polimer 

elyaf gibi) alanındaki stratejik konumunu geliştirmek ve güç-

lendirmektir. 

Stefan Fliescher: Bu alanda elyaf-matris adhezyonunu belirle-

yen ve elyaf ve reçine arasındaki bağlanmaya ilişkin temel bilgi-

leri veren tek-elyaf çekme test sistemi FIMATEST’i geliştirdik. 

FIMATEST, geçen yıl JEC Dünya İnovasyon Ödülünü kazandı. 

Başka bir JEC İnovasyon Ödülü sahibi ürün ise şekillenebilirlik 

test cihazı DRAPETEST’tir. Yeni ROVINGTEST ise bir sis-

temde karbon ve cam elyaf fitillerin üretimi, işlenmesi ve Ar-Ge 

aşamalarında en önemli özellikleri ölçer. Bu özellikler, sürtünme 

özellikleri, yayılma davranışı, kırık filamanlar ve filaman oryan-

tasyonunun homojenliğidir. 

Yukarıda sayılan piyasalardaki artan varlığımız ve ürünlerimizin 

yüksek kalite ve esnekliği sayesinde müşterilerimize “Made in 

Germany” etiketine sahip yenilikçi birinci sınıf test ekipmanları 

sağlamaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz.

For testing technical textiles our STATIMAT 4U is world-wide the 

only automatic tensile tester for high-tenacity yarns and our FAVI-

MAT+ is nowadays the standard tester for technical single-filaments, 

including carbon, aramid, glass and UHMWPE.

What is the position of Turkey in textile sector for you? 

Could you please give us information about your market 

share in Turkey?

Marcus Hardelauf: Turkey is a very important market for Lenzing 

Instruments and Textechno. For more than 5 years already we are 

represented in Turkey by the company INTA. Because of the impor-

tance of this market our general manager for lab projects Dr. Kugler 

is travelling frequently to Turkey. Together with INTA we keep close 

relationship to our clients. Turkey is a continuously growing market 

for us in both the field of classical as well as technical textiles.

How did the first quarter of 2017 go for you in terms of 

your goals set for Turkish market? What are the sales figures 

you aim to achieve at the end of 2017?

Marcus Hardelauf: The first quarter of 2017 was for Textechno very 

successful and also our sales figures in Turkey were very satisfying. 

It is very difficult to foresee the market situation for this upcoming 

year, but, we are optimistic, that we will have a further good year in 

Turkey, as we had in the years before. 

What will be your activities regarding the global markets 

market in 2017? Can you please tell us about the markets 

you are dominant in and your goals set for such markets?

Marcus Hardelauf: As already said before, we will still strengthen 

our good market positions in the conventional and technical tex-

tiles industry. The company’s new aim is now to further develop 

and strengthen its global business activities and strategic position in 

the area of Advanced Materials (glass, carbon and polymer fibre) in 

the industrial sectors aerospace, automotive, marine, building and 

construction, energy, electrical / electronics, consumer goods and 

sporting goods.

Stefan Fliescher: In this field we have developed a single-fiber pull-

out-test system FIMATEST, which determines the fiber-to-matrix 

adhesion and gives therefore essential information about the bond-

ing between fibers and resins. The FIMATEST hads won last year’s 

JEC World Innovation Awards. A further JEC Innovation Award 

winner is our drapability testing device DRAPETEST. Our new 

ROVINGTEST measures the properties that are most important in 

manufacturing, processing and R&D of carbon and glass fibre rov-

ings in one system: Friction properties, spreading behaviour, broken 

filaments and homogeneity of filament orientation.

Because of our increasing presence in above-mentioned markets 

and the high quality and flexibility of our products we are looking 

forward to continue providing our customers with innovative high-

class testing equipment ‘Made in Germany.’



Tekstil Sektörüne Yönelik Endüstriyel ve Plastik
Kaplamalarda,
“Kaliteli, Garantili ve H›zl› Servis vermeyi
prensip edinmifl bir firma”

Müflterileri için en kapsaml› çözümleri
araflt›rmak ve en uygun kaplama tiplerini
sunmak ÖRKON’u sektörde farkl› k›lan art›lar›
aras›nda yer almaktad›r. Bugün etkin Ar-ge
çal›flmalar› ile müflterilerinin sorunlar›n› çözen
ÖRKON, profesyonel yönetim anlay›fl› ile her
geçen gün daha da büyümektedir. Firmam›z,
2.000 m2 kapal› alanda, ileri teknolojiyle
donat›lm›fl otomatik y›kama, yakma, kumlama
ve piflirme üniteleriyle günde 30 m2 silindir
yüzeyi kaplama kapasitesine eriflmifltir.
Tesisimizde 150 cm çap, 6 metre boy ve 2 ton
a¤›rl›¤›nda ürünler kaplanabilmektedir.

ÖRKON Kimya orta¤› ve Genel Müdürü Kadir
KILIÇ çal›flmalar› hakk›nda verdi¤i bilgilerde
flunlar› dile getirdi; ‘’Endüstriyel Teknik Kaplama
alan›nda tekstil firmalar›na 25 senedir hizmet
vermekteyiz.

Bu süreç içerisinde, kazand›¤›m›z baflar›lar ve
sektörde edindi¤imiz bu hakl› pozisyon,
teknolojik yenilenmeyi sürekli gündemde tutan
modern üretim anlay›fl›m›z›n bir sonucudur. Bu
anlay›fl›m›z›n en bariz yans›malar›ndan biri de
sahip oldu¤umuz kalite belgelerimizdir. ÖRKON
olarak, ülkemizde endüstriyel kaplama
alan›nda Kalite, Çevre ve G›da’ya Uygunluk
sertifikalar›n› alm›fl ilk ve tek firma olman›n
gururunu tafl›d›¤›m›z› ifade etmek isterim.’’
dedi.

Kadir K›l›ç / Genel Müdür

Anti-Korozif, Yapıflmaz, Kuru Ya¤lama Özellikli Endüstriyel Kaplamalar

Advertorial



Kadir KILIÇ konuflmas›n› flu flekilde sürdürdü; ‘’Özellikle
tekstil sektörü için gelifltirilmifl olan kimyasal ve yüksek
afl›nma dayan›ml›, çok iyi yap›flmazl›k özelli¤ine sahip
ve ÖRKON firmas›n›n tescilli markas› olan POWERTECH®

kaplamalar›m›z›n kulllan›m alanlar›na göre sa¤lad›¤›
faydalar› afla¤›da belirtmek isterim

POWERTECH® Kaplamalar› Nedir? Faydalar› Nelerdir?
Hafl›l Kurutma Tamburlar›: ‹pli¤in üzerindeki hafl›l
kurutulurken silindir yüzeyine yap›flmas›n› engeller.
Kumafl›n, ipli¤in ve benzer ürünlerin ifllenmesi sürecinde
yüzeydeki sürtünmeyi minimize  ederek üst düzeyde
yap›flmazl›k sa¤lar.

Barabanl› Kurutma Makinesi: Silindirlerin yüzeyine
yap›flmay› ve silindirlerin korozyona u¤ramas›n›
engeller. Operasyon esnas›ndaki dur-kalklardan dolay›
kaybedilen ifl gücünü, enerji sarfiyat›n› ve fireyi en
aza indirmenizi sa¤lar.

MCS Boyama Tekneleri: Yüksek h›zda sürtünmeden
oluflacak tüylenmeleri ve kumafl k›r›lmalar›n› engeller.
Renk de¤iflimlerinde kolay ve kesin temizlik sa¤lar. Bu
durumda üretim h›z ›n›z ve kal iteniz artar.

Boya ve Apre Kurutma : Kullan›lan kimyasallar›n
kurutma aflamas›nda silindir yüzeyine yap›flmas›n› ve
kirlenmesini engeller. POWERTECH® kaplaman›n
performans›, zaman içinde yavafl ve kademeli
olarak azal›r ve böylece acil problemlere yol açmaz.

Düz Bask› Makinalar›: Silindir yüzeylerine boya
yap›flmas›n› önler. Böylece Blanket Alt› Tafl›y›c› Silindirleri
dur kalklarda silindirlerin blankete iz yapmas› engellenir.

PAD-BACD Silindirleri: Renk de¤iflimlerinde kolay
temizlik sa¤lar.

Dok Arabalar›: POWERTECH® kaplamalar›m›z agresif
kimyasallara  karfl› Sarma Silindirleri çok yüksek bir
dirence sahiptir ve temas halinde olan yüzeylerin k›sa
sürede deforme olmas›n› engeller

Kaplama tiplerimiz aras›nda, P.F.A., F.E.P., P.T.F.E.,
E.C.T.F.E., Rilsan®, Seramik ve Granit kaplamalar
bulunmaktad›r.

Akçaburgaz Mahellesi 153. Sk. No:5  K›raç 34522 Esenyurt-‹stanbul/TÜRK‹YE
Tel : +90 212 886 25 67 - 886 25 68 • Faks : +90 212 886 50 85
www.orkonk imya.com •  e-mai l :o rkonk imya@orkonk imya.com

Advertorial
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A
r-Ge faaliyetlerine verdikleri önemle, 

her geçen yıl daha inovatif projeleri 

hayata geçiren İsviçreli Makine Üre-

ticileri, sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarını 

da eş zamanlı olarak yürütüyor. İsviçre Makine 

Üreticileri Birliği (Swissmem) Genel Sekreteri 

Cornelia Buchwalder, yayın grubumuza verdi-

ği özel röportajda “Ar-Ge, İsviçreli şirketlerin 

DNA’sının bir parçasıdır” değerlendirmesinde 

bulundu.

İsviçre tekstil makinelerinin uluslararası 

alanda tanınmasını sağlamak için 2016’da 

hangi fuarlara ve faaliyetlere katıldınız? Şu 

anda kaç aktif üye ile birlikte çalışıyorsunuz?

Son on iki ayda üyelerimize çeşitli pazarlarda 

destek verdik. 2016 sonbaharında Şanghay’da-

ki ITMA Asya’da 30 İsviçreli katılımcı ile bir-

likte bulunduk. Hindistan, Türkiye ve Çin 

gibi başlıca ihracat pazarlarının yanı sıra çeşitli 

nedenlerden dolayı düşüş yaşayan ülkelerde 

üyelerimize destek veriyoruz. Kısa bir süre 

önce, Mısır tekstil endüstrisini üye şirketlerle 

E
very passing year actualizing more innovative 

projects with the emphasize they place on R 

& D activities, the Swiss Machinery Manu-

facturers also simultaneously execute their practices 

devoted to sustainability. Ms. Cornelia Buchwalder, 

Secretary General of Swissmem Textile Machinery 

Group, providing valuable information to our Pub-

lishing Group in the exclusive interview conducted, 

shared her evaluations quoting her wordings stated 

as; “R&D Is Part of the DNA of Swiss Companies”. 

As the Swissmem Textile Machinery Group, which 

exhibitions did you take part in and what kind of 

practices or activities did you carry out in 2016, so 

as to enhance the international recognition of the 

Swiss textile machinery? How many active mem-

bers are you currently operating with?

In the last twelve months we supported our mem-

bers companies in various markets. In autumn 2016 

we were present at ITMA Asia in Shanghai with 30 

Swiss exhibitors. Apart from the main export mar-

kets such as India, Turkey and China we are sup-

porting our members in countries that have had a 

“Ar-Ge, İsviçreli Șirketlerin 
DNA’sının Bir Parçası”
“R&D Is Part of the DNA of 

Swiss Companies”

En son teknolojileri ürettiği makinelere yansıtan 

İsviçreli tekstil makine üreticileri, Ar-Ge faaliyetleri ile 

küresel araștırmalarda da ‘yenilik șampiyonu’ olarak 

öne çıkıyor. 

The Swiss tex-

tile machinery 

manufacturers, 

reflecting state-

of-art technol-

ogies on the 

machines they 

develop, stands 

out as the ‘In-

novation Cham-

pion’ with their 

R&D activities 

and global anal-

yses.



www.factor-plus.ch

İSVİÇRE YAPIMI DEMEK, ARTI 
ÖZELL̇IKLER DEMEKTİR. 

İsviçre tekstil makineleri sektörü; yaratıcılığı, ekonomikliği ve sürdürülebilirliği ile 
öne çıkan kapsamlı çözümleriyle mü̧sterilerine önemli rekabet avantajları 
sağlamaktadır – FACTOR  : 

  Kalite + Kalıcı Değer
  Güç + Ortaklık
  Yaratıcılık + Ba̧sarı 
  Yüksek Teknoloji + Güvenilirlik
  Performans + Sürdürülebilirlik
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yeniden bağlamak için iki gün sürecek bir sempozyum dü-

zenledik. Sunumlar ve işletmeler arası toplantılarıyla bu iki 

günlük etkinliğe 400 Mısırlı tekstil üreticisi ve 14 üye firma 

katıldı. Bu yılın Eylül ayında ise 13 İsviçre Tekstil Makinele-

ri Üreticisi, Tahran’da düzenlenecek olan Irantex’deki İsviçre 

pavilyonunda kendilerini tanıtacak. Derneğimiz şu anda 40 

üye şirketle faaliyetlerini sürdürüyor.

İsviçre tekstil makineleri, en son teknolojiler ve kalitesi 

ile dünya çapında üne sahip. Swissmem üyesi şirketler, 

kalite ve teknolojik gelişme açısından nasıl bir strateji 

izliyor?

Ar-Ge, İsviçre şirketlerinin DNA’sının bir parçasıdır. İşte 

bu nedenle İsviçre genellikle küresel analizlerde bir “Yenilik 

Şampiyonu” olarak yer almaktadır. Ar-Ge ve sürdürülebi-

lirlik, el ele gider ve şu dört yönü kapsar: Çevresel, ekono-

mik, sosyal ve kültürel. Çoğunlukla çevresel yön öncelikle 

göz önüne alınmaktadır. Ancak diğer yönler de önemlidir. 

Güvenliği geliştiren, atıkları en aza indiren, daha az enerji 

tüketen ve maksimum yatırım getirisi sağlayan makineler 

sürdürülebilir bir şekilde tasarlanır ve üretilir. Böyle bir 

makinenin kurulması, operasyonel verimliliği, emniyeti, 

işlevselliği, verimliliği, malzeme kullanımını, kullanım ko-

laylığını ve bakımı analiz eden bütünsel bir yaklaşımı gerek-

tirir. Genellikle küresel yenilik şampiyonu olarak sıralanan 

İsviçre endüstrimiz, tüm bu yönlerini dikkate alarak maki-

nelerini geliştirir.

downturn due to various reasons. Just very recently we organised a 

two day symposium in Egypt, in order to (re-)connect the Egyptian 

textile industry with our member companies. 400 Egyptian textile 

manufacturers and 14 member companies have participated in that 

two day event with presentations and B2B-meetings. And in early 

September this year 13 Swiss Textile Machinery Manufacturers will 

present themselves in the Swiss pavilion at Irantex in Tehran. Our 

association currently has 40 member companies. 

Swiss textile machinery is globally known for its state-of-the-art 

technologies and its quality. What kind of approach-method 

does the member companies of the Swissmem Textile Machin-

ery Group work through in terms of quality and technological 

development?

R&D is part of the DNA of Swiss companies. This is why Swit-

zerland often ranks as an “Innovation Champion” in global anal-

yses. R&D and sustainability aspects go hand in hand and cover 

the following four aspects: environmental, economic, social and 

cultural. Often the environmental aspect is primarily taken into 

consideration. But the other aspects are as important. Machines 

that improve safety, minimize waste, consume less energy and de-

liver maximum return on investment are designed and produced 

in a sustainable way. Building such a machine requires a holistic 

approach analysing operational efficiency, safety, functionality, pro-

ductivity, material use, ease of operation and maintenance. Our 

Swiss industry – often ranking as global innovation champion – 

develops its machines in taking all these aspects into consideration.

Swissmem Genel Sekreteri Cornelia Buchwalder/Cornelia Buchwalder, Secretary General of Swissmem



www.factor-plus.ch

Sample collections are the ‘silent salesmen’ for 
manufacturers of textiles, wall and floor cover-
ings, papers, films and foils, varnishes and paints, 
leather and synthetic materials. Collections 
can be presented in a variety of ways, ranging 
from the clear and functional to the imaginative 
and exotic, depending on the manufacturer’s 
requirements or the tastes of his clientele. 

But in every case, the aim of the sample collec-
tions is to promote sales. The visual quality of the 
collections that are presented usually enables 
customers to judge the quality of the manufac-
tured materials: sample collections which are 
frayed, glued in the wrong positions, poorly iden-
tified or difficult to handle are no longer sufficient 
to meet the constantly increasing requirements 
of a quality-oriented clientele or the marketing 
requirements of the manufacturers. Nowa-
days, sample collections are the manufacturer’s 
visiting cards, and the continuous contribution 
they make towards successful sales is at least as 
great as that of all other marketing tools.  

As the global market leader, POLYTEX can now 
look back on 68 years’ experience in all aspects of 
sampling. The scope of our activities includes the 
development, design, manufacture and world-

wide sale and distribution of sample making 
machines.  As a professional partner for textile 
manufacturers and sample factories in more 
than 100 countries, POLYTEX has succeeded 
in coming up with innovations in the sampling 
sector year after year. Our manufacturing range 
includes everything from simple manufacturing 
aids to fully automatic high-performance sample 
production plants and robots, together with the 
relevant consumables, in order to guarantee that 
your products are presented in their best light!

 
Contact 
 
 
 
POLYTEX AG
Grundstrasse 1
5012 Schoenenwerd
Switzerland
T +41 62 858 90 00
F +41 62 858 90 99
info@polytex.ch
www.facebook.com/polytex.switzerland
www.polytex.ch

POLYTEX – The World of Sample Making
Global Leader with more than 6000 
customers in over 120 countries

The World of Sample MakingThe Robot Sample Maker (VB)
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İsviçreli tekstil makine imalatçıları, Industrie 4.0 içinde 

yer alan gelişmeleri teknolojilerine ne ölçüde uyguluyor? 

Bu alanla ilgili ne tür uygulamalar yapıyorlar?

Bundan birkaç yıl önce, üyelerimizi inovasyon sürecinde 

destekleyecek bir program başlattık. Özellikle KOBİ’ler 

için; portföylerini, hizmetlerini ve süreçlerini yenileme gö-

revinin zor olduğunu kabul ediyoruz. Bu, esas olarak kaynak 

yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, üyelerimi-

zin her biri için yenilikçi süreçlerini ve portföyünü harici bir 

danışmanla analiz etmeyi teklif eden bir girişim başlattık. 

Bu, onların yeteneklerini güçlendirmelerini ve hatta gele-

neksel tekstil pazarının dışında ek bir yenilik alanı bulma-

larını sağlıyor. Önemli olan bu kavramları pazarlanabilir 

ürün ve hizmetlere dönüştürme yeteneğidir. Buna ek olarak 

yakında “Industry 4.0” atölye çalışmalarını başlatacağız. 

Üyelerimize, Industry 4.0 ürününün içeriğine ve ürün ve 

süreçlerine nasıl uygulanacağına dair genel bir bakış sunma-

yı hedefliyoruz.

İsviçreli tekstil makineleri üreticileri tarafından gerçekleşti-

rilen küresel satışlarla ilgili olarak 2017 yılının ilk yarısını 

nasıl değerlendiriyorsunuz? 2017 sonuna kadar nasıl satış 

rakamlarına ulaşmayı hedefliyorsunuz?

2017 yılının ilk yarısı, küresel pazar açısından alınan sipa-

rişlerin arttığını gösterdi. Hâlâ zorluk çeken veya yavaşlayan 

Pazar ise Çin; ancak bu kaçınılmaz olarak fazla kapasitelerde 

yapılan son yıllardaki yoğun yatırımlarının sonucudur. 

İsviçreli tekstil makineleri üreticilerine göre Türk paza-

rının konumu nedir? Türk şirketlerinin İsviçre makine-

lerine bakışı nasıl? 

Türk pazarı için beklentiler yerine getirildi hatta aşıldı. 

2017 yılının ilk çeyreğinde Türkiye, İsviçreli tekstil maki-

neleri üreticilerimiz için bir numaralı ihracat pazarı oldu. 

İsviçreli üreticilerimizden çoğu, 2017’de de 2016 pazar ra-

kamlarını aşacağından emin. 

How successful are Swiss textile machinery manufacturers at 

implementing the advancements taking place within Industrie 

4.0 to their technologies? What kind of practices are they engag-

ing with respect to this field?

Some years ago we launched a program to support our members in 

its innovation process. Especially for SME’s we recognise that the 

task of innovating their portfolio, services and processes is a difficult 

one. This is mainly due to the lack of resources. Therefore we started 

an initiative which offers to each of our members to analyse their 

innovation process and portfolio with an external consultant. This 

allows them to strengthen their respective capabilities and maybe to 

even find an additional innovation field outside the traditional tex-

tile market. Important is the ability to transform these concepts into 

marketable products and services. In addition we will soon launch 

“Industry 4.0” workshops. We aim to provide to our members an 

overview of what is included in Industry 4.0 and how to implement 

it into their products and processes. 

How would you evaluate the first half of 2017 with regards to 

the global sales generated by the Swiss textile machinery man-

ufacturers? What sales figures do you aim to achieve by the end 

of 2017?

The first half of 2017 showed an increase in orders placed from a 

global market point of view. The only market still having its diffi-

culties or respectively slow-down is China, but this being a result 

of their heavy investments in the past years, inevitably leading to 

over-capacities. 

What is the position of the Turkish market with respect to the 

Swiss textile machinery manufacturers? What is the degree of 

interest of the Turkish companies for Swiss machines? 

The expectations for the Turkish market have been fulfilled or even 

surmounted. In the first quarter of 2017 Turkey was the number 

one export market for our Swiss Textile Machinery Manufacturers. 

Many of our Swiss manufacturers are confident to surpass the 2016 

market figures in 2017. 
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Oerlikon Man-

made Fibers 

Segment, with 

its Oerlikon Bar-

mag and Oer-

likon Neumag 

brands, devel-

ops innovative 

and technolog-

ically-leading 

products for its 

worldwide cus-

tomer portfolio. 

H
izmet ve otomasyon çözümleriy-

le müşterilerine suni elyaf üreti-

minde yenilikçi bir vizyon sunan 

Oerlikon, 2500’den fazla çalışanıyla dünya 

çapında 120 ülkede varlığını sürdürüyor. 

Oerlikon Suni Elyaf Bölümü Başkan Yar-

dımcısı ve Pazarlama, Kurumsal İletişim ve 

Halkla İlişkiler Müdürü André Wissenberg, 

yayın grubumuza verdiği özel röportajda 

suni elyaf bölümündeki yenilikçi çalışmaları 

ve pazar değerlendirmelerini paylaştı.

Oerlikon Suni Elyaf Bölümü ile ilgili bilgi 

alabilir miyiz? 

Oerlikon Barmag ve Oerlikon Neumag mar-

kalarıyla Oerlikon Suni Elyaf bölümü; suni 

elyaf filament üretim sistemleri, tekstüre 

makineleri, BCF sistemleri, kesik elyaf sis-

temleri, nonwovenlar ve suni çim sistemle-

rinde dünya pazar lideridir ve hizmet sağla-

yıcı olarak tüm tekstil katma değer zinciri 

için mühendislik çözümleri sunar. Geleceğe 

dönük bir şirket olarak Oerlikon Group’un 

bu bölümünde araştırma ve geliştirme enerji 

verimliliği ve sürdürülebilir teknoloji açı-

sından yönlendirilir. Ürün gamının poli-

H
aving a worldwide presence in 120 

countries, with more than 2,500 em-

ployees, Oerlikon Manmade Fibers 

Segment, through its customer services and au-

tomation solutions, offers its customers an inno-

vative approach in their manufacturing processes 

of manmade fibers. In the special interview con-

ducted with our publication group, Mr. André 

Wissenberg, Vice President Marketing, Corpo-

rate Communications & Public Affairs of Oer-

likon Manmade Fibers Segment provided infor-

mation regarding the innovative practices taking 

place within the manmade fibers segment and 

shared his assessments with respect to the market. 

Can we obtain some information regarding 

the Oerlikon Manmade Fibers segment?

With its Oerlikon Barmag and Oerlikon Neu-

mag brands, Oerlikon Manmade Fibers segment 

is the world market leader for manmade fiber 

filament spinning systems, texturing machines, 

BCF systems, staple fiber systems, nonwovens 

and artificial turf systems and – as a service pro-

vider – offers engineering solutions for the entire 

textile value added chain. As a future-oriented 

company, the research and development at this 

Oerlikon Suni Elyaf 
Bölümü Geleceğin 
Teknolojilerini Tasarlıyor
Oerlikon Manmade Fibers 

Segment Develops Technologies 

of the Future
Oerlikon Barmag ve Oerlikon Neumag markalarıyla 

hizmet veren Oerlikon Suni Elyaf Bölümü, dünya çapın-

daki müșteri portföyü için yenilikçi ve teknolojik açıdan 

yön verici ürünler geliștiriyor.
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kondansasyon sistemleri ve temel bileşenlerini içerecek 

şekilde genişletilmesiyle şirket, monomerden tektüre ip-

liğe kadar tüm süreci sağlıyor. Temel pazarlar Çin, Hin-

distan, Türkiye, Avrupa ve ABD’de bulunuyor. Oerlikon 

Barmag ve Oerlikon Neumag, Oerlikon Suni Elyaf üre-

tim, satış, dağıtım ve hizmet ağının bir parçası olarak 

2500’den fazla çalışanıyla dünya çapında 120 ülkede var-

lığını sürdürüyor. Remscheid, Neumünster, Chemnitz ve 

Suzhou’daki Ar-Ge merkezilerinde kalifiye mühendisler 

ve teknisyenler yarının dünyası için yenilikçi ve teknolo-

jik açıdan yön verici ürünler geliştiriyor.

Endüstriyel ipliklerin verimli üretimi için geliştirdi-

ğiniz özel uygulamalarla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Endüstriyel iplik, elyaf ve nonwoven üretimi için çeşitli 

teknolojiler sunuyoruz. Bunlar, elektronik, enerji, yiye-

cek, fonksiyonel giyim, altyapı ve ulaşım gibi büyüme 

pazarlarında neredeyse tüm tekstillerin temelini oluştu-

ruyor. Otomobil lastikleri, güvenlik kemerleri, hava yas-

tıkları, geotekstiller, çatı membranları, sondaj platform-

ları için gergi halatları, taşıyıcı kemerler, yelkenler ve 

balık ağları gibi ürünlerin tamamı endüstriyel iplik, elyaf 

ve nonwovenlar kullanılarak üretiliyor. Bu uygulamalar 

bile tekstil sektöründeki en heyecan verici alanda müm-

kün olanların çeşitliliğini gösteriyor. Endüstriyel iplikler, 

filament üretiminde nihai dal olarak değerlendiriliyor. 

division of the Oerlikon Group is driven by energy-efficiency 

and sustainable technologies. With the expansion of the prod-

uct range to include polycondensation systems and their key 

components, the company caters the entire process – from the 

monomer all the way through to the textured yarn. The prima-

ry markets are in China, India, Turkey, Europe and USA. Cor-

respondingly, Oerlikon Barmag and Oerlikon Neumag – with 

more than 2,500 employees – has a worldwide presence in 120 

countries as part of the Oerlikon Manmade Fibers network of 

production, sales and distribution and service organizations. 

At the R&D centers in Remscheid, Neumünster, Chemnitz 

and Suzhou, highly-qualified engineers and technicians devel-

op innovative and technologically-leading products for tomor-

row’s world.

Can you provide information with respect to the special 

applications that you have developed for the efficient pro-

duction of industrial yarns?

We offer numerous technologies for manufacturing industrial 

yarns, fibers and nonwovens. Those form the basis for almost 

all technical textiles within growth markets like electronics, 

energy, food, functional wear, infrastructure and transporta-

tion. Automobile tires, safety belts, airbags, geotextiles, roofing 

membranes, guy ropes for drilling platforms, conveyor belts, 

sails and fishing nets – all these are manufactured using indus-

trial yarns, fibers and nonwovens. Even this selection of appli-

Oerlikon Suni Elyaf  Bölümü Başkan Yardımcısı ve Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü André Wissenberg / 
Mr. André Wissenberg, Vice President Marketing, Corporate Communications & Public Affairs of Oerlikon Manmade Fibers Segment
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Zahmetli üretim süreci yüksek marjinler vaat etse de ge-

niş denye aralığında yüksek dayanıklılık ve aşırı boyut 

istikrarı yanı sıra hatırı sayılı sağlamlık sağlamak hem ip-

lik üreticisi hem sistem yapıcı için çok çetin ve zahmetli 

bir şeydir. Filament iplik başına 50-12.000’den arasında 

bir üretim penceresiyle Oerlikon Barmag endüstriyel ip-

lik sistemleri aşırı geniş bir denye aralığını kapsar. Uy-

gulama ve gerekli görülen iplik özelliklerine bağlı olarak 

sistemlerimiz tüm uygulamalar için ‘güçlü’ iplikler üretir. 

Emniyet kemerleri için yüksek dirençli yüksek katsayı-

lı iplikler ve kord bezi için HMLS ipliklerinden branda 

için düşük ve ultra düşük çekme özellikli ipliklere kadar.

Diğerlerinin yanı sıra monofilament iplikler ve bantlar, 

ambalaj ipi ve rüzgar koruma ağı, dökme mal çantası, halı 

tabanı ve geotekstil olarak zirai tekstil olarak gelişmekte-

dir. Oerlikon Barmag, piyasada mevcut –7.5 gram/den’i 

geçen - yüksek dirence sahip dokuma, fibrilat polipropi-

len bantlar için sistemler sunar. Bunlar aynı zamanda yol 

inşasında da kullanılabilir. Sentetik kesik elyaflar sadece 

tekstil üretiminde kullanılmıyor, bu çeşitli suni elyaflar 

endüstriyel uygulamalarda da geliştiriliyor. Ağırlıklı ola-

rak polyester ve polipropilen elyaflar, geotekstiller, yalı-

tım malzemeleri, filtreler ve benzer ürünler için taranmış 

nonwovenlar yaratmak için işleniyor. Birçok ileri özel-

likli endüstriyel uygulamanın yanı sıra beton, çimento 

ve plastiği güçlendirmek için kısa kesim elyaflar sentetik 

kesik elyaflar için diğer bir uygulama alanıdır. Oerlikon 

Neumag günde 5 ton ve fazlası tesis büyüklüklerinde tek 

ve çok komponentli (bico) elyafların üretimi için sistem-

ler sunar. 

Oerlikon Industrie 4.0 için nasıl bir strateji belirledi? 

Industri 4.0 yenilikleri ürünlerinize ve sistemlerinize 

nasıl katkıda bulundu?

Industrie 4.0, tekstil endüstrisini yönlendiren en önemli 

konulardan biri. Bu konuya odaklanıyoruz ve yaklaşık 

bir yıldır kendimizi ITMA Asia, ITME India ve şimdi 

Frankfurt Techtextil’de Industrie 4.0 alanındaki çözüm-

lerimizle tanıtıyoruz.

Size müşteri hizmetleri dijitalleştirme stratejimiz bağla-

mında geliştirdiğimiz şu örneği vermek istiyorum. “Akıl-

lı Tesis Kontrol – IPC 4.0” ile müşterilerimiz için yeni 

ufuklar açıyoruz. Tekstil endüstrisinde – Microsoft Ho-

loLens teknolojisinin resmi olarak piyasaya sunulduğu 

yıl içinde – Şangay’da düzenlenen ITMA Asia kapsamın-

da suni elyaf sistemleri bakımı ve tesis yönetici ve perso-

nelinin eğitilmesine yönelik yenilikçi müşteri hizmetleri 

sunan ilk Alman firması olduk. 

Bugün müşterilerimiz artırılmış gerçeklik gözlükleri kul-

lanarak üretim sistemlerinin arasında “yürüyebiliyor” ve 

cations showcases the diversity of what is possible in potential-

ly the most exciting area within the textile sector. Industrial 

yarns are considered to be the ultimate discipline in filament 

manufacturing. High tenacities, extreme dimensional stability, 

tremendous durability along with a large range of titers – al-

though the demanding production process promises high-mar-

gins, it is however also simultaneously a huge challenge both 

for the yarn manufacturer and the systems constructor. With 

a production window of between 50 and 12,000 den per fila-

ment yarn, Oerlikon Barmag industrial yarn systems cover an 

extremely-wide titer range. Depending on the application and 

the required yarn characteristics, our systems produce ‘strong’ 

yarns for all applications: from high-tenacity high-modulus 

yarn for safety belts, HMLS yarns for tire cord all the way 

through to low and ultra-low shrinkage yarns for tarpaulins. 

Among other things, monofilament yarns and tapes are being 

deployed as agricultural textiles such as baler twine yarns and 

wind-protection netting, as bulk goods sacks, carpet backing 

and geotextiles. 

Oerlikon Barmag supplies systems for woven, fibrillated poly-

propylene tapes with the highest tenacities – in excess of 7.5 

grams/den – available on the market, which can also be used in 

road construction. Synthetic staple fibers are not only used in 

the manufacture of textiles, these diverse manmade fibers are 

also being deployed in industrial applications. Predominantly, 

polyester and polypropylene fibers are processed to create card-

ed nonwovens for geotextiles, insulating materials, filters and 

similar products. In addition to many further special industrial 

applications, shortcut fibers for reinforcing concrete, cement 

and plastics are another area of application for synthetic sta-

ple fibers. Oerlikon Neumag offers systems for manufacturing 

mono- and bicomponent fibers in plant sizes from 5 tons per 

day upwards.

What strategy has Oerlikon set for Industrie 4.0? To what 

extent has Industrie 4.0 innovations been contributed to 

your products and systems?

Industry 4.0 is one of the most important topics driving the 

textile industry. We are focusing on this topic and presenting 

ourselves since nearly a year at ITMA Asia, at ITME India and 

now at Techtextil in Frankfurt with solutions in the field of 

industry 4.0. Let me give you the following example that we 

have developed within the context of our customer services 

digitalization strategy. 

With ‘Intelligent Plant Control – IPC 4.0’, we are opening 

up new horizons for our customers. We were the first German 

company within the textile industry that offered – in the same 

year that saw the official market launch of the Microsoft Holo-

Lens technology – within the context of the ITMA Asia 2016 

in Shanghai innovative customer services for the maintenance 

of manmade fibre systems and for the training of plant man-





70  Tekstil Dünyası   Söyleși / Interwiew

www.tekstildunyasi.com.tr

‘uzaktan kontrol’ aracılığıyla üretim süreçlerinin optimi-

ze edilmesi için destek alabiliyor. Bu her iki tarafın da 

kazançlı çıktığı bir durum oluşturuyor. Bugüne kadar 

mühendisler veya teknisyenler üretim tesisine gitmek zo-

rundayken müşterilerimiz şimdi onlarla Skype üzerinden 

iletişim kurabiliyor. HoloLens teknolojisi sayesinde aynı 

görüntüye sahip oluyor ve birbirleriyle iletişim kuruyor-

lar ve son teknolojiler sayesinde dil engelleri bile aşılıyor. 

Artık her şey cesur olmak ve müşteri hizmetlerine yöne-

lik bu yeni yaklaşımları deneme ve birçok faydasından 

yararlanma ile alakalı.

Geçtiğimiz yıl yeni yatırım ve araştırmalarınız hangi 

temel alanlara odaklandı?

Nonwoven üretim sistemleri portföyünü hızla büyüyen 

tek kullanımlık nonwovenlar piyasasını dahil edecek şe-

kilde genişletmek için İtalyan Teknoweb Materials s.r.l. 

ile stratejik bir ortaklığa girdik. İki şirketin ortak yeni bir 

şirket kurduğunu ilan ettik. Bu gelişmeyle birlikte Suni 

Elyaflar bölümünde Oerlikon nonwoven sistemler işini 

güçlendirmiş ve cazibeli tek kullanımlık nonwovenlar 

pazarına genişletmiş oluyoruz. 

İplik fabrikalarında maliyet ve enerji tasarrufu sağla-

mak ve çevresel sürdürülebilirlik yaratmak için ne tür 

yeniliklere yer veriyorsunuz?

Tüm paydaşlar için karlı ve sürdürülebilir gelişim hede-

fimiz ve şirketimiz geleceği garantilemek için katkısını 

yapıyor. Performans, kalite, sürdürülebilirlik ve tutku, 

Oerlikon Suni Elyaflar Bölümünün her gün geleceğin 

güçlükleriyle yüzleşmesini sağlayan faktörlerdir. Sürekli 

e-save felsefemizi geliştirerek yüksek kalite yenilikçi en-

düstriyel çözümler aracılığıyla değer artırıyoruz. 2004 

yılında e-save piyasaya sunulduğundan beri tüm ürünle-

rimiz ve hizmetlerimiz şu dört e-save hususu akılda tutu-

larak geliştiriliyor: enerji tasarrufu, en iyi ekonomik so-

nuçlar, en yüksek verim ve sürdürülebilir çevre koruma.

Türk tekstil endüstrisi şirketiniz için nasıl bir konum-

da? Türkiye’deki pazar payınızla ilgili bilgi verebilir 

misiniz?

2016 suni elyaf endüstrisi genel olarak zor bir yıldı. 

Çin’deki fazla kapasite ve Çin hükümetinin 13. Beş yıllık 

kalkınma planı aşırı bir pazar gerilemesine neden oldu. 

Yatırımlar ertelendi ve siparişler durdu. Çin suni elyaf 

çözümleri sağlayıcısı olarak bizim ve rakiplerimiz için 

saf satış rakamları açısından Çin en önemli pazar olduğu 

için bu kritik bir gelişmeydi. Türkiye, Hindistan, Avrupa 

ve ABD gibi diğer güçlü pazarlar bu düşüşü tam olarak 

kapatamadı. Bilinen pazar araştırma kurumlarının önce-

ki tüm tahminlerine rağmen 2017’nin ilk yarısında pa-

zarların toparlandığını fark ettik. Filament iplik üretim 

ve tekstüre ve sentetik kesik elyaf ve BCF halı iplik üre-

agers and their staff. Today, our customers are able to ‘walk’ 

through their manufacturing systems using augmented reality 

glasses and acquire support for optimizing their production 

processes by means of ‘remote access’. This creates a win-win 

situation for us and our customers. Whereas engineers or tech-

nicians to date had to travel to the manufacturing facility, our 

customers now contact them on Skype. Thanks to the Ho-

loLens technology, they have the same view and interactively 

communicate with one another – and, due to state-of-the-art 

technologies, even across language barriers. It is now all about 

being courageous, trying out these new approaches to custom-

er services and exploiting their many benefits.

What were the primary areas of focus for new investments 

and research in the last year?

We entered into a strategic partnership with the Italian com-

pany Teknoweb Materials s.r.l. aimed at extending the nonwo-

vens production systems portfolio to include the high-growth 

market for disposable nonwovens. We announced that our two 

companies established a new, jointly-owned company. With 

this development, we strengthen the Oerlikon nonwovens sys-

tems business within our Manmade Fibers segment and ex-

pand into the attractive disposable nonwovens market.

What kind of innovations are you giving place to so as to 

provide cost and energy savings in spinning mills as well as 

to create environmental sustainability?

Profitable, sustainable growth for all stake holders is our goal 

and our company is thus making its contribution to securing 

the future. Performance, quality, sustainability and passion are 

the factors that enable our Oerlikon Manmade Fibers segment 

to face the challenges of the future day by day. By expand-

ing our e-save philosophy consistently we are increasing value 

through high-quality innovative industrial solutions, continu-

ously. All our products and services since the introduction of 

e-save in 2004 are developed with the following four e-save 

aspects in mind: energy-saving, best economics results, highest 

efficiency and sustainable environment protection.

As a company, where do you position the Turkish textile in-

dustry? Can you provide information regarding your mar-

ket share in Turkey?

2016 was in general a difficult year for the manmade fiber in-

dustry. Overcapacities in China and the Chinese government’s 

13th five-year plan resulted in an extreme market slowdown. 

Investments have been postponed and orders put on ice. For 

us as a manmade fiber solution provider, this has been a critical 

development as China is the most important market in terms 

of pure sale volumes for both us and our competitors. Other 

strong markets, such as Turkey, India, Europe and the US, have 

not been able to fully compensate for this decline. But we have 

noticed that – despite all previous predictions from well-known 

market research institutes – the markets in the first half of 2017 
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timine yönelik yenilikçi çözümler için Türkiye’de sahip 

olduğumuz liderlik pozisyonundan memnuniyet duyu-

yoruz. Türk pazarında nonwoven işimizin büyümesi için 

de bir potansiyel var.

Türk pazarına yönelik hedefleriniz açısından 2017’nin 

ilk çeyreğini nasıl değerlendiriyorsunuz? 2017 sonuna 

kadar ulaşmayı amaçladığınız satış rakamları neler?

Suni elyaf makineleri endüstrisine yönelik dünya pa-

zarının 2016 sonrasında toparlandığını görebiliyoruz. 

Oerlikon Suni Elyaf bölümünde işlerimizin iyileşmesi-

nin bir sebebi, Türk ve Hint pazarlarındaki yatırımlar-

da görülen hatırı sayılır artış ve güçlü küresel kesik elyaf 

işimizdir. Burada geçen yıl Trützschler’in sentetik kesik 

elyaf teknolojisini devralmamızdan da faydalandık. Doğ-

ru zamanda doğru bir hamleydi. Ayrıca Çin’in şimdiki 

beş yıllık planı; aşırı kapasitesinin azaltılmasına yönelik 

odağa rağmen modern, sürdürülebilir teknolojilere yatı-

rıma yoğunlaşıyor. Bu amaçla mevcut pazar yükselişinin 

sürdürülebilir olduğuna ve satış rakamlarımızın önceki 

yıla göre artış göstereceğine eminiz. Ancak borsada yer 

alan bir şirket olduğumuz için 2017 yılı için beklentileri-

miz hakkında daha fazla bilgi veremiyorum.

Türkiye’deki faaliyetleriniz temsilcilikler aracılığıy-

la mı devam edecek? Bölge ofisi açmak konusundaki 

yaklaşımınız nedir?

Türkiye’deki mevcut politik ve ekonomik gelişmelere 

rağmen gelecek aylar için güvenilir bir tahminde bulun-

mak oldukça zor. Ancak filament iplik üretim ve teks-

türe, sentetik kesik elyaf üretimi ve BCF halı ipliği üre-

tim süreçleri alanlarında daha fazla yatırım görüyoruz. 

Türkiye’deki tekstil endüstrisinin uzun süreli bir ortağı 

olarak geçmişte olduğu gibi müşterilerimizle olacağız ve 

işletmeleri için yenilikçi çözümler sunacağız. Geleceğe 

olumlu bakıyoruz ve Türk tekstil endüstrisi için kapsamlı 

çözümlere vurgu yapıyoruz. Bölgede ortağımız şu an İs-

tanbul’da bulunan Tekstil Servis ve gelecekte de o olacak.

are recovering again. We are very satisfied with our leading mar-

ket position in Turkey for our innovative solutions for filament 

spinning and texturing as well as our synthetic staple fiber and 

BCF carpet yarn spinning. And, there is a potential to grow for 

our nonwovens business within the turkish market, too.

How would you evaluate the first quarter of 2017 in terms of 

your targets with respect to the Turkish market? What sales 

figures do you aim to achieve by the end of 2017?

We can see, that the world market for the manmade fiber ma-

chinery industry is back again after 2016. One reason for the 

recovering of our businesses within the Oerlikon Manmade Fi-

bers segment is the considerable increase in investment in the 

Turkish and Indian market and our strong global staple fiber 

business. Here, we have also benefited from our takeover of the 

Trützschler synthetic staple fiber technology last year – by the 

way a strategic move at the right time. Furthermore, the cur-

rent Chinese five-year plan is focusing above all on investing in 

modern, sustainable technologies – despite also concentrating 

on reducing overcapacities. To this end, we are confident that 

the current market upturn is sustainable and our sales figures 

will defenitely increase compared to the year before. But as we 

are a stock exchange listed corporation, you know, I can’t tell 

you much more about our expected results for 2017.

Will your activities in Turkey continue through your agency? 

What is your approach to opening your own branch office?

Against the background of the current political and econom-

ic developments in Turkey a reliable forecast for the upcoming 

months is quite difficult. But we see further investments for the 

filament spinning and texturing, the synthetic staple fiber spin-

ning as well as the BCF carpet yarn production processes. As a 

longtime partner for the textile industry in Turkey we will be 

with our customers as in the past and will offer innovative solu-

tions for their business. We are looking positive into the future 

and we are placing an emphasis on comprehensive solutions for 

the turkish textile industry. And, there is no doubt, our partner 

on-site is and will be in the future Tekstil Servis in Istanbul.
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The Association of 

Italian Machinery 

Manufacturers for 

the Textile Industry 

(ACIMIT) has elected 

Alessandro Zucchi as 

President of ACIMIT. 

İtalyan Tekstil Mak-

ineleri Üreticileri 

Birliği (ACIMIT), yeni 

bașkanını seçti. 

ACIMIT Bașkanı Ales-

sandro Zucchi oldu.

İ
talyan Tekstil Makineleri Üreticileri Birliği (ACIMIT) Baş-

kanlığı görevini Alessandro Zucchi üstlendi. 1958’de Ber-

gamo eyaletinde dünyaya gelen Zucchi,  evli ve iki çocuk 

babası. Tekstil makineleri sektöründe uzun yıllara dayanan tec-

rübesi bulunan Zucchi, tekstil terbiye sektöründe faaliyet göste-

ren FERRARO’nun Genel Müdürü ve Ortağı olarak çalışmala-

rını sürdürüyor. Ayrıca BUROCCO VALVOLE’de hem ortak 

hem de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Zucchi, 

birlikte aktif rol alan isimlerden biri oldu. Zucchi, yürüttüğü 

Başkan Yardımcısı göreviyle eski başkan Raffaella Carabelli’ye 

dernek hayatında desteğini uzun süre sürdürdü. 

2015 yılından bu yana, Avrupa Tekstil Makine Dernekleri Ko-

mitesi Cematex’deki ACIMIT delegasyonunda bulunan Zucc-

hi, 27 Haziran itibariyle ACIMIT Başkanlık koltuğuna oturdu. 

Zucchi’nin seçilmesinin ardından ACIMIT üyeleri, Zucchi’nin 

seçilmesinin ardından eski başkan Raffaella Carabelli’ye şükran-

larını dile getirdi; Carabelli, dört yıl boyunca derneği coşku ve 

profesyonellikle yönetmişti.

Yeni başkan ile birlikte kurul ayrıca, Messrs. Federico Busina-

ro (Isotex, Santex Rimar Group), Cristian Locatelli (Marzoli, 

Camozzi Group), Andrea Piattelli (Unitech) and Michele Riva 

(Reggiani Macchine) gibi isimleri yeni Başkan Yardımcıları ola-

rak seçti.  

A
lessandro Zucchi has been nominated as the new Presi-

dent of The Association of Italian Machinery Manufac-

turers for the Textile Industry (ACIMIT). Born in the 

province of Bergamo in 1958, Zucchi is married and a father of 

two children. He has garnered multi-year experiences in the tex-

tile machinery sector, and is currently Managing Director and a 

partner at FERRARO, a manufacturer specializing in finishing 

machinery. In addition, he is a shareholder in another company 

in the sector, BUROCCO VALVOLE, of which he is Executive 

Vice President. Zucchi has long been active in the life of the 

association, lending his support to outgoing president Raffaella 

Carabelli over the past two years, as Vice President. 

Zucchi, who has been involved with ACIMIT’s delegation at 

Cematex; the Committee of European Textile Machinery Asso-

ciations since 2015, has been appointed as the new the President 

of ACIMIT, as of June 27. Following Zucchi’s election, the as-

sembly expressed its warm gratitude to the outgoing president, 

Raffaella Carabelli, who for four years guided the Association 

with enthusiasm and professional expertise.

Along with the new president, the assembly also elected new 

Vice Presidents, Messrs. Federico Businaro (Isotex, Santex Rimar 

Group), Cristian Locatelli (Marzoli, Camozzi Group), Andrea 

Piattelli (Unitech) and Michele Riva (Reggiani Macchine). 

Yeni ACIMIT Bașkanı 
Alessandro Zucchi Oldu
Alessandro Zucchi Elected As The 

New ACIMIT President 





76  Tekstil Dünyası   Haber / News

www.tekstildunyasi.com.tr

Starlinger offers 

its customers 

the lowest pro-

duction cost 

per square me-

ter with its new 

8-shuttle circu-

lar loom.

S
tarlinger FX 8.0 yuvarlak dokuma tezgâ-

hı, ağır tonajlı bant kumaşının üretimi 

için sektörün önde gelen modellerden 

birini oluşturuyor. Dakikada 850 parça ile ben-

zeri yuvarlak dokuma tezgahlarından yüzde 30 

daha hızlı ve metrekare kumaş başına en düşük 

üretim maliyetine sahiptir. Starlinger’den FX 

dokuma tezgâh dizisindeki en son yenilik olan 

FX 8.0, sekiz dokuma mekikle çalışıyor ve yeni 

eklenen bir dokuma tarağı içeriyor.

Starlinger Satış Direktörü Hermann Adrigan, 

“FX 8.0 ve FX 10.0 tezgâhlarımız, yüksek per-

formanslı bant kumaşı üreticilerinin tam ola-

rak aradığı şeyi sunuyor.” dedi. Satış Direktörü 

Hermann Adrigan, sözlerine şöyle devam etti; 

“Yüksek çalışma hızları ve üretim verimliliği; 

FIBC’ler, geo ve agro tekstillerin yanı sıra di-

ğer ağır iş uygulamaları için kumaş üretimini 

daha uygun maliyetli hale getirerek piyasadaki 

metrekare başına en düşük maliyetle sonuçlan-

maktadır. Buna ek olarak üstün kumaş kalitesi, 

özellikle FIBC’lerde kullanıldığında ağır ku-

maşlar için yüksek standartların karşılanmasını 

sağlar.”

S
tarlinger’s FX 8.0 circular loom for the 

production of heavy-duty tape fabric 

ranks among the leading models on 

the market: with 850 picks per minute it is 

more than 30 % faster than comparable cir-

cular looms, and it has the lowest produc-

tion cost per square meter of fabric. Being 

the latest development in the FX loom series 

from Starlinger, the FX 8.0 operates with 

eight weaving shuttles and features a newly 

constructed reed.

“Our FX 8.0 and FX 10.0 looms deliver ex-

actly what producers of high-performance 

tape fabrics are looking for”, says Hermann 

Adrigan, Sales Director at Starlinger. “Their 

high working speeds and excellent produc-

tion efficiency result in the lowest costs per 

square meter on the market, making fabric 

production for FIBCs, geo- and agro tex-

tiles and other heavy-duty applications more 

cost-efficient. In addition, the excellent fab-

ric quality ensures that the high standards 

for heavy-duty fabrics – especially when used 

for FIBCs – are met.”

Starlinger’den Dokuma 
Tezgâh Dizisinde Önemli 
Yenilik
The Latest Development in FX Loom 

Series by Starlinger

Starlinger, yeni 8-mekikli yuvarlak dokuma tezgâhı ile 

müșterilerine metrekare bașına en düșük üretim maliye-

tini sunuyor.



FX serisinin tüm yuvarlak dokuma tezgâhlarında olduğu gibi 

FX 8.0, IQ (Kalite Göstergesi - çözgü kopmaları olmadan 

üretilen kumaş metre miktarı) olarak gösterilen mükemmel 

üretim kalitesi ve verimlilik anlamına gelir. Ayrıca önemli 

miktarda enerji tüketimini azaltır. Buna ek olarak aşınma ve 

yıpranma parçalarının ömrü uzar ve makinenin kullanımı da 

kullanıcı dostu hale gelir.

FX 8.0, 260 g/metrekareye kadar torba örgü ve düz kumaşların 

üretimi için tasarlanmıştır. 1200-1750 mm çiftli düz arasında 

değişen bir çalışma genişliğine sahip polipropilen, HDPE ve 

PET bantları işleyebilir. Tezgâhta kayar parça kullanılmadığı 

için merkezi yağlama sistemi gerektirmez. Bu da gıda amba-

lajlanması için kullanılabilen kumaş üretimini mümkün kılar. 

Yeni tarak yapısı, titreşimleri en aza indirirken, gürültü seviye-

sini azaltır ve hareketli parçaları korur.

Like all circular looms of the FX series, the FX 8.0 stands for 

excellent production quality and efficiency, which is shown 

in the so-called IQ (Indicator of Quality – the amount of fab-

ric meters produced without warp breaks), and significantly 

reduced energy consumption. In addition, the wear and tear 

parts have increased lifetime, and the handling of the ma-

chine is very user-friendly.

The FX 8.0 is designed for the production of tubular and flat 

fabrics with up to 260 g/m² and can process polypropylene, 

HDPE and PET tapes with a working width ranging from 

1200 – 1750 mm double flat. Since no sliding parts are used 

in the loom it does not require a central lubrication system. 

This allows the production of fabric that can be used for food 

packaging. The new reed construction minimizes vibrations, 

reduces the noise level, and protects the moving parts.
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Mimaki has int-

roduced its new 

TS30-1300 sub-

limation printing 

machine offe-

ring great ad-

vantages to the 

manufacturers 

of textiles and 

apparel during 

FESPA 2017.

G
eniş format baskı ve kesim maki-

nelerinin dünyaca ünlü üreticisi 

Mimaki, yeni giriş seviyesi sübli-

masyon baskı makinesi TS30-1300 mode-

lini FESPA 2017 Fuarı’nda ilk defa tanıttı. 

Hamburg’da 8-12 Mayıs tarihlerinde gerçek-

leşen FESPA 2017 Fuarı’na iki ayrı salonda 

iki ayrı stant ile katılan Mimaki, yeni mode-

lini Tekstil Salonu’ndaki standında ziyaretçi-

lere sergiledi.

Mimaki TS30-1300 modeli, işletmelere za-

mandan tasarruf etme imkanı sunuyor ve 

aynı zamanda tekstil ve hazır giyim üreticile-

rinin  baskı ortamlarında daha küçük alana 

gereksinim duyuyor.

Mimaki Europe Satış Genel Müdürü Ro-

nald Van Den Broek, “Son yıllarda, tekstil 

ve hazır giyim sektöründe konvansiyonal ta-

baka bazlı analog baskıdan tabakasız dijital 

baskıya hızlı bir geçiş olduğunu görüyoruz. 

Dijital baskı tekstil üreticilerine daha az 

maliyet, daha az su kullanımı, baskı sonrası 

T
he world famous manufacturer of 

large format printing and cutting 

machines, Mimaki has introduced 

the new beginning level sublimation print-

ing machine TS30-1300 at FESPA 2017 

Show for the first time. Attending the FES-

PA 2017 Show held in Hamburg on 8-12 

May with two separate booths at two sep-

arate halls, Mimaki has showcased the new 

model at its booth placed in the Textile Hall.

Mimaki TS30-1300 models provides busi-

nesses with a time saving opportunity and 

also requires a smaller space in the printing 

areas of textiles and garments manufacturers.

“In recent years, we see a rapid transition 

from the traditional layer-based analogue 

printed to non-layer digital printing in the 

textiles and apparel sector. Digital printing 

offers a number of advantages to textiles 

manufacturers such as lower cost, water us-

age, no need for post-press processing and 

elimination of processes such as washing re-

Mimaki, Yeni Nesil 
Süblimasyon Baskı 
Makinesini Tanıttı
Mimaki Introduces Its New Generation 

Sublimation Printing Machine

Mimaki, tekstil ve hazır giyim üreticilerine önemli avan-

tajlar sunan yeni TS30-1300 süblimasyon baskı makine-

sini FESPA 2017’de  tanıttı.



işleme gerek duymama ve daha büyük ölçekli makinelere 

ihtiyaç duyan yıkama gibi işlemlerin ortadan kalkması gibi 

birçok avantaj sunuyor. Mimaki TS30-1300 gibi süblimas-

yon baskı makineleri, dijital baskının bu avantajlarından 

faydalanmak isteyen hazır giyim üreticileri, baskı şirketleri, 

dikim firmaları ve tasarım stüdyoları arasında popülerliğini 

giderek artırıyor. Biz de FESPA 2017 Fuarı’nda bu geçişi zi-

yaretçilerimizle konuşarak onlara oldukça kolay kullanıma 

sahip TS30-1300 modelinin işletmelerine getireceği avan-

tajları anlattık.” açıklamasında bulundu.

TS30-1300 Modeli Müşterilerine Alternatif Çalışma 

Alanları Sunuyor

Mimaki TS30-1300 modeli, 1.3 metre genişliğinde rulodan 

ruloya süblimasyon transfer baskı makinesi, tekstil sektö-

rüne yönelik üretildi. Makine, kullanıcıların tasarımlarını 

saatte 20 metrekareye varan üretim hızıyla baskıya dönüş-

türmelerini sağlıyor. Makinenin kolay kullanım özelliğinin 

yanı sıra alternatif baskıalanları da dikkat çekiyor. 

quired for large-scale machines.  Sublimation printing ma-

chines like Mimaki TS30-1300 are increasingly becoming 

popular among apparel manufacturers, printing companies, 

sewing companies and design studios who wish to benefit 

from the advantages of digital printing. Therefore, we talk-

ed about this transition during the FESPA 2017 Show and 

showcased them the advantages that the TS30-1300 model, 

which is very easy to use, offer to their business”, comments 

Ronald Van Den Broek, General Director of Sales of Mi-

maki Europe.

TS30-1300 Model Offers Alternative Work Areas To 

Its Customers

1.3 meter wide roller-to-roller sublimation transfer print-

ing machine Mimaki TS30-1300 model is produced for 

the textile sector. The machine allows users to print their 

designs at a production speed up to 20 square meters per 

hour. In addition to the easy handling features of the ma-

chine, alternative print areas are also featured. 
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Projecting the 

production and 

development of 

high technical 

textile produ-

cts with added 

value in Turkey’s 

textile exports, 

TEKSMER has 

completed its 

establishment.

K
atma değerli teknik tekstillerin ihracat-

taki payını arttırmak, Türkiye’de teknik 

tekstilin temel hammaddesi olan yeni 

nesil elyaf ve lifler geliştirmek amacıyla kurulan 

Teknik Tekstil Araştırma ve Uygulama Merke-

zi(TEKSMER) artık kendi kanatlarıyla uçacak. 

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birli-

ği, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 

Birliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ortak-

lığında, İzmir Kalkınma Ajansı’nın güdümlü 

projesi olarak başlatılan TEKSMER projesi, ger-

çekleşen kapanış toplantısı ile tamamlanmış ve 

hayata geçirilmiş oldu.

Dr. Devrim Göktaş Başer Koordinatörlüğünde 

Türk tekstil sektörüne ivme kazandırmak üzere 

başlatılan proje, teknik tekstiller üzerine temel 

Ar-Ge çalışmalarını yürütmek, üniversite-sanayi 

işbirliği ile araştırma projelerinin geliştirilmesini 

sağlamak, bunun için gerekli olan laboratuvar alt 

yapısı ve nitelikli insan kaynağını oluşturarak bil-

gi ve know-how üretmeyi amaçlıyordu. 

Kuruluşunu tamamlayan TEKSMER’in yoğun 

bir tempoya girdiğini belirten Ege İhracatçı Bir-

T
echnical Textile Research and Appli-

cation Center (TEKSMER), which 

is established for the purpose of in-

creasing the share of value-added technical 

textiles and developing new generation fibers 

and fibers, which is the basic raw material of 

technical textile in Turkey, will now fly with 

its own wings. Initiated as a guided project 

by Izmir Development Agency in partnership 

with Aegean Textile and Raw Materials Ex-

porters’ Association, Aegean Apparel Export-

ers’ Association and Dokuz Eylül University, 

the TEKSMER Project has been completed 

with the closing meeting and it has been fully 

realised.

Started to accelerate the Turkish textile sec-

tor under the coordinatorship of Dr. Devrim 

Göktaş Başer, the Project aims to carry out ba-

sic R & D studies on technical textiles, to pro-

vide the development of research projects with 

university-industry cooperation and to create 

the laboratory infrastructure and produce in-

formation and know-how by making qualified 

human resource required for this available. 

Tekstilde İhracatı 
Artıracak TEKSMER 
Projesi Tamamlandı
TEKSMER Project Projected To Increase 

Export In Textiles Completed

Türkiye’nin tekstil ihracatında katma değeri yüksek tek-

nik tekstil ürünlerinin üretimi ve geliștirilmesi için proje-

lendirilen TEKSMER kurulușunu tamamladı.
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likleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, TEKSMER bünye-

sinde 10 projenin çalışmalarının devam ettiğini söyledi. TEKS-

MER’le ilgili planlanan her şeyin gerçekleştirildiğini vurgulayan 

Ünlütürk, “TEKSMER, dönüşüm projesinin nasıl yapılacağı ve 

konvansiyonel üretimden katma değeri yüksek üretime geçiş ko-

nusunda Türkiye’de örnek alınacak bir proje oldu.” diye konuştu.

Teknik tekstilin, Türkiye’nin toplam tekstil ihracatının yüz-

de 20’sini oluşturduğunu, bu potansiyelin daha da arttırılma-

sı ve ülkenin teknik tekstil konusunda basamak atlaması için 

TEKSMER’in önemli rol üstleneceğini ifade eden Sabri Ün-

lütürk, “TEKSMER bünyesinde yaptığımız fizibilite çalışması 

sonucunda başlangıçta koruyucu ve medikal tekstil araştırma-

larına yoğunlaşacağız.” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Banu Esra Aslanertik ise, Ege Bölgesi’nde 

inovasyon ve Ar-Ge’nin merkezi olmayı hedefleyen bir üniver-

site olarak bu tarz çalışmaları her zaman desteklemeye devam 

edeceklerini söyledi. 

İzmir Kalkınma Ajansı Temsilcisi Sena Gürsoy ise, İZKA’nın bu-

güne kadar sonuçlandırdığı 2 güdümlü projeden birisinin TEKS-

MER olduğunu belirterek, “İZKA şimdiye kadar 16 mali destek 

projesi ile 229 milyon TL tutarında kaynak aktardı. 7 güdümlü 

projeden ikisini tamamladı.” dedi. Projeler arasında yer alan İz-

mir İleri Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ile TEKSMER tamam-

lanan projeler arasında bulunuyor.

Stating TEKSMER, which has completed its establishment, 

has entered into an intense tempo, Sabri Ünlütürk, Coordi-

nator President of Aegean Exporters’ Associations, says the 

studies conducted for 10 project under the structure of TEKS-

MER continue. “”TEKSMER is a project that will be taken as 

an example in Turkey in terms of how to make a transforma-

tion project and how to transit from conventional production 

to high value added production”, explains Ünlütürk.

“As a result of our feasibility study in TEKSMER, we will 

first focus on protective and medical textile researches”, says 

Ünlütürk, who explains technical textiles constitute 20% of 

Turkey’s total textile exports and that TEKSMER will play an 

important role in increasing this potential and for the country 

to take further steps in technical textile.  Dokuz Eylül Univer-

sity Vice Rector Dr. Banu Esra Aslanertik suggests, they, as a 

university aiming to be the center of innovation and R & D in 

Aegean Region, will always continue to support such studies. 

“IZKA has so far transferred funds amounting to 229 million 

TL with 16 financial support projects and completed 2 proj-

ects from 7 guided projects”, states Sena Gürsoy, representa-

tive of Izmir Development Agency, who suggests TEKSMER 

is one of those 2 guided project finished by IZKA. Izmir Ad-

vanced Technology and Innovation Center and TEKSMER 

are among the completed projects. 

Sabri Ünlütürk, Prof. Dr. Banu Esra Aslanertik, Prof. Dr. Ayşe Okur
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The Hohenstein 

Institute has set 

up a new centre 

for textile public 

health as part 

of its group of 

companies in 

Boennigheim. 

Y
eni kurulan Hohenstein Sağlık Mer-

kezi, özellikle tıbbi tekstiller, giyim, 

tekstil ürünleri alanında insan sağlı-

ğını etkileyen süreçler üzerine yoğunlaşacak. 

Hohenstein Sağlık Merkezi Tıp Direktörü 

ve Hohenstein Laboratories GmbH & Co 

KG’nin Genel Müdürü Prof. Dirk Höfer ta-

rafından yönetiliyor.

Tekstil ürünlerinin hastalıkların önlenmesin-

de, günlük hayatta insan sağlığının korun-

masında ve iyileştirilmesinde ayrıca tıbbi, 

bakım ve hijyen amaçlı kullanılması kapsam 

ve çeşitlilik bakımından büyük ölçüde artmış-

T
he new Hohenstein Health Center will 

concentrate specifically on medical tex-

tiles, i.e. clothing, textile products or 

processes which affect human health. Prof. Dirk 

Höfer is leading the new centre as Medical Direc-

tor and Managing Director of Hohenstein Labora-

tories GmbH & Co KG.

The use of textile products in disease prevention 

and in maintaining and restoring human health 

in everyday life - and also for medical, caring and 

hygiene purposes - has increased greatly in scope 

and diversity. Consequently, many of the users and 

other people involved in healthcare do not have 

Hohenstein Group, 
Hohenstein Sağlık 
Merkezi’ni Kurdu
Hohenstein Group Establishes the 

Hohenstein Health Center

Hohenstein Enstitüsü, Boennigheim’daki șirket grup-

larının bir parçası olarak tekstil halk sağlığı için yeni bir 

merkez kurdu.



www.batumak.com

Kazlıçeșme Mah. 
Abay Cad. 

Zakirbașı Sk. No: 28 
Zeytinburnu / İstanbul

T. +90 212 679 48 00 - 01
F. +90 212 546 23 31

info@batumak.com

Kazlıçeșme Ma
Ab Ca



84  Tekstil Dünyası   Haber / News

www.tekstildunyasi.com.tr

tır.  Ancak sağlık alanında çalışan birçok kullanıcı, bu teks-

til ürünlerinin faydaları, riskleri, uygulamaları ve kullanım 

alanları hakkında gerekli güncel ve bilimsel temelli bilgilere 

sahip değil. 

Sağlık sektöründe kullanılan tıbbi tekstiller, dünya çapında 

büyüyen bir pazar haline geldi ancak bu alanda ürün üreten 

küçük ve orta ölçekli şirketler için koşullar gelecekte çok daha 

zorlaşabilir. 2017 yılında yürürlüğe giren AB Tıbbi Cihazlar 

Direktifi (MDR) tarafından getirilecek değişiklikler, tıbbi 

tekstil sektöründe faaliyet gösteren tüm tekstil şirketleri için 

yeni zorluklar öne çıkaracaktır. Örneğin, klinik değerlendirme 

için daha yüksek spesifikasyonlar olacaktır. Hohenstein Sağlık 

Merkezi, bu duruma yönelik, hem hâlihazırda piyasada olan 

hem de sunulacak olan insan sağlığını etkileyen tekstil ürünleri 

üzerine tıbbi uzmanlık geliştirecek ve destekleyecek. 

Aynı zamanda sağlık sektöründeki bu tür tekstille uğraşan 

çeşitli aktörlerle bağlantılar kurarak, tekstil endüstrisinde 

doktorlar ve tüketiciler arasında yeni bulguları paylaşacak. 

Hohenstein Sağlık Merkezi, başlangıçtaki araştırma konsep-

tinden pazardaki ürünün piyasaya sürülmesine kadar etkili 

ürün geliştirmeyi desteklemek için tıbbi uzmanlık sunacak. 

Yeni merkezin asıl amacı, sağlığı teşvik etmek, korumak ve 

iyileştirmek için tekstillerin kullanımını desteklemek olacak.

the necessary clear, up-to-date and scientifically-based informa-

tion about the benefits, risks, applications and areas of use of 

these textiles.

Medical textiles in the healthcare sector have been a growth mar-

ket worldwide for decades, also benefiting small and medium-sized 

companies producing interesting products, but the framework con-

ditions are going to become much more difficult in future: The 

changes that will be introduced by the EU Directive on Medical 

Devices (MDR) which enters into power in 2017 will present new 

challenges for all textile companies operating in the medical textiles 

sector. For example, there will be higher specifications for clinical 

evaluation. Hohenstein Health Center will in future be developing 

and supporting medical expertise on textile products affecting hu-

man health, both those that are either already on the market and 

those due to be launched.

 It will also be establishing links with the various players in the 

healthcare sector who deal with this kind of textile, and sharing 

expertise and new findings within the textile industry and among 

doctors and consumers. The Hohenstein Health Center will offer 

specialist medical expertise to support efficient product develop-

ment, from the initial research concept through to product launch 

on the market. The main purpose of the new centre will be to sup-

port the use of textiles to promote, protect and restore good health.
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Techtextil North Ameri-

ca 2017, 20-22 Haziran 

2017 tarihlerinde Mc-

Cormick Place – Lakesi-

de Center’da ziyaretçile-

rini ağırladı.

Techtextil North America 

2017 welcomed its visi-

tors at the McCormick 

Place – Lakeside Center 

between the dates of 

June 20-22, 2017. 

T
echtextil North America 2017, bu yıl fonksiyonel teks-

til ürünleri, nonwoven, bağlantılı araçlarda akıllı tekstil 

ürünleri, teknoloji, ekipman ve daha birçok konu üzeri-

ne yoğunlaştı. Techtextil North America bir kez daha, aynı sergi 

alanında JEC Group ve Future of Composites in Construction ile 

ortak bir organizasyonla ziyaretçilerini ağırladı.Fuar kapsamında 

gerçekleştirilen yüksek lisans öğrenci poster programı ileri tekno-

lojileri sergiledi. Teknik tekstil ürünlerin ve nonwoven alanında 

çalışan 10 öğrenci, Techtextil North America’da yüksek lisans 

araştırma çalışmalarını sundu. Bu programın amacı; öğrencilerin 

erken safhalarda tekstil, nonwoven ve malzeme çalışmalarındaki 

ileri teknolojiler hakkında yaptıkları en son araştırmaları suna-

bildikleri ve tartışabildikleri, ilgilerini çeken bazı meslektaşlarıyla 

buluşabildikleri ve kendilerini daha kıdemli üst üyelere tanıtabil-

dikleri bir forum sağlamak. 

Programın odak noktasında ise şu konular yer aldı:

Nonwoven: Lifler, Polimerler, Nanofiberler, Fonksiyonelleştirme, 

Tıbbi ve hijyen, Mendil, Filtrasyon, Otomotiv

Teknik Tekstil Ürünleri: Kompozitler, Nanoteknoloji, Akıllı Ku-

maşlar, Geosentetikler, Emniyet ve Koruyucu, Yüksek Performans-

lı, Otomotiv, Tıbbi, Elektro tekstil ürünleri, Kaplamalı Kumaşlar. 

Techtextil North America ilk defa, Nonwoven Institute tarafından 

desteklenen Tech Talks’a da ev sahipliği yaptı. Nonwoven Enstitü-

sü üç gün boyunca ulaşım, emniyet ve filtrasyon alanında nonwo-

ven’lara yönelik mini seanslar düzenlendi . 

T
his year Techtextil North America 2017 focused on func-

tional textiles, nonwovens, smart textiles in connected 

cars, technology, equipment and much more. Techtextil 

North America once again hosted a co-location with JEC Group 

and their show The Future of Composites in Construction on the 

same show floor. The 2017 Graduate Student Poster Program was 

represented by top textile Universities from around the United 

States. As leading scholars studying in the field of technical tex-

tiles and nonwovens, 10 students presented their graduate study 

research on the show floor at Techtextil North America. The goal 

of this program is to provide a forum in which students can present 

and discuss their latest research on advanced technologies in textiles, 

nonwovens and materials work during its early stages, meet some of 

their peers who have related interests, and introduce themselves to 

more senior members of the field.

Focus areas of the program included: 

Nonwovens: Fibers, Polymers, Nano fibers, Functionalization, 

Medical and hygiene, Wipes, Filtration, Automotive 

Technical Textiles: Composites, Nanotechnology, Smart Fabrics, 

Geo-synthetics, Safety and Protective, High Performance, Automo-

tive, Medical, Electro Textiles, Coated Fabrics  For the first time 

Techtextil North America hosted “Tech Talks” Powered by the 

Nonwoven Institute. For three days the Nonwoven’s Institute held 

complimentary daily mini sessions on Nonwovens in Transporta-

tion, Safety and Filtration.

Techtextil North America Yenilikçi 
Teknolojileri Sergiledi

Techtextil North America Presented Advanced 

Technologies
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June 12 – 15, 2017
Gaylord Opryland Resort
Nashville, Tennessee USA

»

INDA tarafından her yıl 
verilen Dünya Mendil 
İnovasyon Ödülü’nü 

‘Berry Plastics’in, Chi-
copee® Microfiber Flo-
or Care System’ ürünü 

kazandı.

The World of Wipes 
Innovation Award® 

presented annually by 
INDA, this year has been 

granted to Berry Plasti-
cs’ Chicopee® Microfiber 

Floor Care System.

2
017 Dünya Mendil İnovasyon Ödülü (World of Wipes 

Innovation Award®) Tennessee Nashville’de 12-15 Hazi-

ran tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Dün-

ya Mendil Konferansı’nda sahiplerini buldu. INDA tarafından 

her yıl verilen prestijli ödül için finale kalan ürünler arasında; 

Berry Plastics’in Chicopee® Mikrofiber Zemin Bakım Siste-

mi, Elsner Engineering’in Silindir Mendiller için Yapıştırıcısız 

Kuyruk Bağı ve Kimberly-Clark Corporation’un Huggies® Do-

ğal Bakım Ekstra Hassas Bebek Mendilleri ürünleri yer almıştı. 

Yapılan oylamalar sonucunda ödülü Berry Plastics’in, Chico-

pee® Mikrofiber Zemin Bakım Sistemi kazandı. Yarışmada fi-

nale kalan ürünler, pazarın önceden yanıtlanmamış ihtiyaçla-

rına cevap veriyor.

Berry Plastics’in Chicopee Mikrofiber Zemin 

Bakım Sistemi

Chicopee’nin temizlik için kullanılan kısa süreli tek kullanım-

lık mikrofiber bezleri, hijyeni arttırmak veya temizlik malze-

melerinin yıkanmasını engellemek isteyen tesis yönetimi ve 

temizlik şirketleri için tek kullanımlık bir çözüm sunuyor.

T
he 2017 World of Wipes Innovation Award® which 

was held on the dates of June 12-15 in Nashville, 

Tennessee at the World of Wipes® International 

Conference has selected its winners. Among the compa-

nies in the running for the prestigious award presented an-

nually by INDA were; Berry Plastics’ Chicopee® Microfiber 

Floor Care System, Elsner Engineering’s Glueless Tail Tie 

for rolled wipes and Kimberly-Clark Corporation’s Hug-

gies® Natural Care Extra Sensitive Baby Wipes.  Following 

the voting process, Berry Plastics’ Chicopee® Microfiber 

Floor Care System was granted the 2017 World of Wipes 

Innovation Award® .The products of the finalists all address 

previously unanswered needs in the marketplace. 

Berry Plastics’ Chicopee Microfiber Floor Care System

Chicopee’s new short-term use disposable microfiber 

mops for cleaning provides a total disposable solution for 

Facility Management and Cleaning companies looking to 

improve hygiene or remove laundering of their cleaning 

materials.

Mendil Endüstrisinin İnovatif 
Ürünleri Ödüllendirildi

The Wipes Industry’s Innovative Products Has 

Been Rewarded



Elsner Engineering Silindir Mendiller için 

Yapıştırıcısız Kuyruk Bağı

Elsner, otomatik teneke kutuya aktarma yaparken makine-

den çıkan mendil kuyruklarını kontrol etmenin bir yönte-

mine ihtiyaç duyduğunu göz önüne alarak tutkal kullan-

mayan bu çözümü geliştirdi. Uyumluluk sorunları ve diğer 

standartlar nedeniyle birçok müşteri ürünlerine tutkal gibi 

bir madde ekleyemez. Ultrasonik işlemlerle, dokunmamış 

mendillerin kuyruğu, katkı maddesi veya renk değişikliği 

olmaksızın “kapalı” olarak bağlanır.  Patent bekleyen tasa-

rım, ürünün son kısmı teneke kutunun üzerinden dağıtıl-

dığından, bir mürekkep kütlesinin oluşmasını önlemek için 

mümkün olan en düşük bağ kuvvetini kullanır, böylece son 

kullanıcının ürünle ilgili deneyimini iyileştirir. 

Kimberly-Clark Corporation’ın Huggies Doğal 

Bakım Ekstra Hassas Bebek Mendilleri

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hemşireleri ile ortak ola-

rak geliştirilen Huggies Doğal Bakım Ekstra Hassas Bebek 

Mendilleri, prematüre cilt için özel olarak geliştirilmiş ilk 

ve tek bebek mendili. Huggies Doğal Bakım Ekstra Hassas 

Mendiller, bebek cildi için nazik bir temizlik sağlar. Has-

tane kullanımına yönelik mendiller hassas yenidoğan cil-

dini ıslaklık bırakmadan hafifçe kaydırır; alkol, parfüm ve 

boyarmaddelerden arındırılmış, hafif, su bazlı bir formülle 

üretilmiştir.

Elsner Engineering’s Glueless Tail Tie for Rolled Wipes

Seeing the need for a method of controlling the tail of 

the wipes rolls coming off the machine as they trans-

fer to automatic canister loading, Elsner developed this 

unique solution that doesn’t use glue. Due to compliance 

issues and other standards, many customers cannot add 

an ingredient such as glue to their products. With the 

use of ultrasonics, the tail of the nonwoven wipes is tied 

“closed” without an additive or any discoloration. The 

patent-pending design uses the minimum possible bond 

strength to avoid having a mass of wipes as the last of the 

product is dispensed from the canister, thereby enhancing 

the end-user’s experience with the product. 

Kimberly-Clark Corporation’s Huggies Natural Care 

Extra Sensitive Baby Wipes

Developed in partnership with NICU nurses, Huggies 

Natural Care Extra Sensitive Baby Wipes are the first 

and only baby wipe specifically developed for premature 

skin. Huggies Natural Care Extra Sensitive Wipes pro-

vide a gentle clean for babies’ skin. Intended for hospital 

use, the wipes gently glide across delicate new-born skin 

without leaving behind excessive wetness. Huggies Natu-

ral Care Extra Sensitive Wipes were created with a mild, 

water-based formula that is free of alcohol, fragrance, and 

dyes, according to the company.

DiloGroup
P. O. Box 1551
69405 Eberbach / Germany
Phone +49 6271 940-0
Fax +49 6271 711 42 
info@dilo.de, www.dilo.de

«VECTOR 200»:
200 m / dak  aşan
Yüksek hız çapraz serme

Hassas dokusuz 
kumaşlar için
yüksek verimli tarak 
ve çapraz serme
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Marzoli’s new 

FT60 and FT70 

represent a sta-

te-of-the-art so-

lution, yielding 

the best results 

for efficiency, 

reliability and 

quality.

M
odern bir iplik fabrikasında az sa-

yıda makine fitil makinesi kadar 

önemlidir. Sağlam ve güvenilir bir 

fitil makinesi üretmek sıradan bir iş değildir ve 

üretilen iplik sayısına, iplik makinesindeki bin-

lerce iğe bağlı olarak kesinlikle iplik üretimini 

destekleyebilmelidir. Kısa kesikli elyafların eğ-

rilmesi için her yıl dünya çapında 150’den faz-

la fitil makinesi ile tam hat satan tek Avrupalı 

üretici olan Marzoli, en iyi teknolojiyi seçmek 

isteyenler için ideal bir partner konumunda. 

Yeni FT60 ve FT70, verimlilik, güvenilirlik ve 

kalite için en iyi sonuçları veren son teknoloji 

çözümler sunuyor.

Tahrik Sistemi

FT60 v e FT70; çekme sistemi, fitil makineleri, 

iğler ve bobin rayları için bağımsız tahriklerle 

çalışır. Her tahrik, bobin oluşumunda yer alan 

tüm hareketlerin kusursuz bir şekilde senkronize 

edilmesi CPU (Merkezi işlem Birimi) tarafından 

koordine edilir. İğ ve fitil tahrikleri, buradaki 

grup tahrik ünitesi dişli kayışlarla iletilir. Ge-

leneksel makinelerde iğler bir motorla hareket 

ettirilir, uzun bir şaft vasıtasıyla konik dişliler 

F
ew machines in a modern spinning mill are 

as critical as the roving frame. Building a 

solid and reliable roving frame is not an easy 

task and yet again it is absolutely necessary for the 

spinner as this machine can feed, depending on the 

count being produced, thousands of spindles at the 

spinning frames.Marzoli, the only European man-

ufacturer of the full line of machines for spinning 

of short staple fibers with over 150 roving frames 

being sold every year worldwide, is the ideal referent 

for whoever wants to choose the best technology. 

Its new FT60 and FT70 represent a state-of-the-art 

solution, yielding the best results for efficiency, reli-

ability and quality. 

Drive System

The FT60 and FT70 are driven by independent 

drives for the drafting system, the flyers, the spindles 

and the bobbin rail. Every drive is coordinated by 

the central CPU which ensures perfect synchroniza-

tion of all the movements involved in bobbin forma-

tion.Spindle and flyer drives are group drives where 

motion is transmitted through toothed belts. In tra-

ditional machines spindles and flyers are moved by 

one motor which, through a long shaft, transmits 

Fitil Makinesinde 
Modern Teknoloji
FT60 and FT70: Leading-Edge 

Roving Frame Technology

Marzoli’nin yeni FT60 ve FT70 fitil makinesi; verimlilik, 

güvenilirlik ve kalite için son teknoloji çözümler sunuyor.
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hareketi iletir, kasnak ve kayış tahrik edilir, en sonunda fitili ve 

iğleri döndürür. Grup tahrikleri, bu iletim sistemlerini büyük 

ölçüde basitleştirmeye olanak tanır. Her tahrik, birkaç motordan 

oluşur, her biri sınırlı sayıda iğ/fitili tahrik eder. Her motor, bir 

kasnak aracılığıyla doğrudan iğ/fitil’e hareket ileten dişli kayışla-

rı tahrik eder. Şaft, dişli kutuları ve konik dişliler ortadan kalkar.

Marzoli grup tahrikleri şu özelliklere sahiptir:

- Bakım maliyetlerini düşürür; Daha az iletim bileşenine ihtiyaç 

duyulur ve artık yağlama gerekmez;

- Gürültüyü azaltır;

- Titreşimleri azaltır: Daha az mekanik iletim, şanzıman bileşen-

lerinin aşınmasını ve bu sebeple daha düşük titreşim sağlar. Bu 

durum, makinenin daha yüksek hızda çalışmasını sağlar;

- İletim verimliliğini artırır: İletim sistemi sadece bir makaradan 

ve dişli kayıştan oluşur; şaft ve konik dişli yoktur. Bu da enerji 

tüketimini azaltmayı mümkün kılar.

Çekim Sistemi

Marzoli fitil makineleri 3 üzeri 3 adet veya 4 üzeri 4 adet şek-

linde kendi sınıfında üst düzey çekim sistemi ile donatılmıştır. 

Silindir çapları için iki seçenek vardır. Standart çözümün çapı 

32mm’dir; bunun yanı sıra, işlenmiş malzemede kısa elyafların 

yüzdesinin yüksek olması halinde, kesme noktaları arasındaki 

ölçüm değerini azaltmak için 27mm çaplı silindirler kullanıla-

motion to bevel gears which drive pulleys that drive belts which ulti-

mately make flyers and spindles rotate. Group drives allow to substan-

tially simplify this transmission systems. Each drive comprises several 

motors, each one driving a limited number of spindles/flyers. Each 

motor, through a pulley, drives toothed belts which transmit motion 

directly to the spindles/flyers. Shafts, gear boxes and bevel gears are 

eliminated.

With Marzoli group drives it is possible to:

-Reduce maintenance costs: fewer transmission components are 

needed and lubrication is no longer required;

- Reduce noise;

- Reduce vibrations: lower mechanical transmission entails lower wear 

of transmission components and therefore lower vibrations. This en-

ables the machine to work at higher speeds;

-Increase transmission efficiency: transmission system comprises only 

a pulley and toothed belts: no shafts, no bevel gears are included. This 

allows to reduce energy consumption.

Drafting System

Marzoli roving frames can be equipped with a 3-over-3 or 4-over-4 

top-of-the-class drafting system. There are two options for the cylin-

der diameters: the standard solution has a diameter of 32mm; how-

ever, in case there is a high percentage of short fibers in the processed 

material, cylinders with a diameter of 27mm can be used to reduce 
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bilir. Bu durum, çekim sırasında kısa elyafların daha iyi kontrol 

edilmesini sağlar.

Marzoli çekim sistemi, yalnızca üst silindirler için değil aynı za-

manda alt çekim silindirleri için de yüksek verimli temizleyicileri 

kullanabilir. Üst silindir için iki seçenek mevcuttur: Kauçuk kanatlı 

silindirler ve döner keçe temizleyiciler. Alt silindirlerde kauçuk sı-

yırıcılar bulunur. Bu çözümler her devirde üst silindirlerin ve alt 

silindirlerin sürekli temizlenmesini sağlar. Bu durum, her bileşenin 

yüksek kalitesiyle birlikte, çekim sırasında elyafların kusursuz bir 

şekilde kontrolünü ve en üst kalitede fitili sağlar.

Çekim tahrik ünitesi, birinci silindiri tahrik eden bir motoru ve 

ikinci ve üçüncü silindirleri çalıştıran bağımız bir fırçasız motoru 

içerir. Bu eşsiz konfigürasyon nedeniyle ana çekim, YarNet üzerin-

den dokunmatik ekran ile veya uzaktan ayarlanabilir; bunun için 

herhangi bir dişli değişimi gerekmez. Ayrıca, müşteri istenen çekim 

oranını tam olarak ayarlayabilir, mevcut dişliler tarafından belirle-

nen farklı çekim değerleri arasında seçim yapmak zorunda değildir.

Yalancı Büküm Alanı

Modern fitil makinelerindeki bobinler iki sıra halinde düzenlendiği 

için çekim sisteminin hızında ve fitil makinesinin üst girişinde farklı 

açılara sahip olabilir. Bu farklı açıların eğirme üçgenindeki çekim 

hızında farklılıklara ve fitillerde farklı gerilimlere yol açabildiği, 

böylece düzensiz büküme ve fitil numarasında değişikliklere neden 

olduğu tartışılmıştır.

Marzoli makinelerinde tüm fitiller birbirine paraleldir; çekme sis-

teminin hızı esnasında ve bobinlerin ön sırası ve arka sırası için fitil 

makinesinin girişinde aynı açılar mevcuttur.

Bağımsız sensörler, silindir/üst silindir etrafında fitillerin üst 

üste binmesi durumunda dahi her bir fitil kopmasının doğru 

the gauge between nipping points. This guarantees a better control of 

short fibers during draft.

Marzoli drafting system can also rely on highly efficient cleaners for 

both top rollers and bottom drafting cylinders. For top rollers there 

are two options: rollers with rubber fins and revolving felt belts. For 

the bottom cylinders there are rubber scrapers. These solutions guar-

antee that at every turn both top rollers and bottom cylinders are 

always cleaned. This, along with the high quality of each and every 

component, entails the perfect control of fibers during draft and top 

quality of the roving.

The drafting drive comprises one motor, which drives the first cylin-

der, and an independent brushless motor, which drives second and 

third cylinders. Because of this unique configuration main draft can 

be set from touch screen or remotely via YarNet: no gear change is 

required. Furthermore the client can set exactly the desired draft ratio, 

he does not have to choose between different draft values, determined 

by the available gears.

False Twist Area

As bobbins on modern roving frames are arranged in two rows, rov-

ings can have different angles at the delivery of the drafting system 

and at the entrance of the flyers’ top. It has been argued that these 

different angles can entail differences in the spinning triangle at draft 

delivery and different tensions of the rovings thereby causing an un-

even take up of twist and variations in roving count.

On Marzoli machines all rovings lay parallel to one another: they have 

the same angle at the delivery of the drafting system and at the flyers’ 

entrance for both the front row and the back row of bobbins.

Individual sensors ensure that each and every roving break is properly 

detected and the machine securely stopped, even in case of roving 
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tespit edilmesini ve makineni güvenli bir şekilde durdurul-

masını sağlar. Öte yandan, sensörlerin önünden toz geçerse 

makine durmaz, çalışmaya devam eder. Bağımsız sensörler 

ayrıca emme gerektirmez. Bu durum, IE3 motorları ve enerji 

tüketimini en aza indirgemek için yapılmış genel bir tasarım 

ile birlikte, 4Kwh’a kadar enerji tasarrufu elde etmeyi sağlar.

Fitil gerilimi; çekme sisteminin hızı ile fitil makinesinin üst 

alanı arasındaki fitil dalgalanmalarını sürekli takip ederek 

buna göre iğlerin hızını ayarlayan,  önceden belirlenmiş bir 

aralıktaki sensörler vasıtasıyla sabit tutulur. Bu sensörler, fi-

tillerde yanlış çekimlerin bulunmaması ve fitil kopmalarının 

en düşük düzeyde tutulmasını sağlamak için önemli bir rol 

oynar.

Sarım Alanı

Verimliliği arttırmak ve yatırım maliyetlerini düşürmek için 

iğlerin ve bobin boyutlarının arttırılması gerektiği tartışılı-

yor. Bu durum kısmen doğru, makine başına daha yüksek iğ 

sayısı, gerekli toplam iğ sayısına daha az makine ile ulaşıla-

bildiği için yatırım maliyetini düşürür. Bir birim maliyetten 

(iğ başına maliyet) açısından bakıldığı zaman, makine başına 

daha yüksek sayıda iğ sayısı, kafa ve arka stok maliyetinin 

amortismanından kaynaklanan ekonomik bir avantaj sunar. 

Bunun yanı sıra, iğ sayısı arttıkça, makine uzunluğunda daha 

fazla artışa bağlı olarak fayda azalır. Belirli sayıda iğ sayısını 

aşan makineler, elektronikler ve tahrik sistemleri için daha 

yüksek maliyet gerektirir. Son olarak, makine başına daha 

yüksek sayıda iğ, verimliliğin azalmasına sebep olur.

FT60 (110mm gauge) 224 iğe erişebiliyor ve 16” x 6” bobin 

üretebilir. FT70 (130mm gauge) 168 iğe kadar donatılabilir 

ve 16” x 7” boyutlarında bobin üretebiliyor. Bu rakamlar, 

üst düzey verimlilik standartlarını korumak için iğ sayısını 

ve bobin boyutlarının sınırı temsil eder. Makine başına daha 

yüksek iğ sayısı iplikçilere ek bir fayda sağlamaz, çünkü ma-

kine verimliliğindeki düşüş, ortalama iğ başına maliyetteki 

düşüş ile dengelenemez. 

Marzoli’nin fitil makinelerine yerleştirilen fitiller, ultra hafif alı-

şımdan üretilir ve dinamik olarak dengelenir, böylece yüksek 

hızlarda çalıştırıldığında bile titreşimler asgari düzeyde tutulur. 

Marzoli’nin fitil makineleri mekanik olarak 1,500devir/dakika-

ya kadar çıkabilir ve fitil 53,5mm’lik bir çapa sahip standart fitil 

kalemlerine veya 48mm çaplı daha ince fitil kalemlerine sarıla-

bilir ve bobin kapasitesinde hafif bir artış sağlar.

Cağlık

Cağlık, hatalı çekimleri önlemek için altıgen alüminyum silin-

dirlerle donatılmıştır, bu özellikle taranmış şeritlerde çalışırken 

çok önemli bir konudur. Silindirler arasında yerleştirilen optik 

sensörler, şerit kopması halinde makinenin hemen durdurulma-

sını sağlar. Marzoli fitil makineleri, makine durmalarını azaltan 

overlap around the cylinder/top roller. On the other hand, if dust 

passed in front of the sensors the machine would not stop, it would 

continue to run. Individual sensors also make suction not required. 

This, along with the IE3 motors and an overall design meant to min-

imize energy consumption, allows to save up to 4 Kwh.

Roving tension is kept constant within a pre-set range through sensors 

that constantly monitor roving’s fluctuations between the delivery of 

the drafting system and the flyer’s top and adjust the speed of the 

spindles accordingly. These sensors play an important role in ensuring 

that there are no false drafts in the roving and that roving breaks are 

kept to a minimum.

Winding Area

It is argued that to increase productivity and lower investment costs, 

spindlage and dimension of bobbins should be increased. This is only 

partially true: a higher number of spindles per machine reduces the 

cost of the investment as the total required number of spindles can 

be reached with fewer machines. From a unit cost (cost per spin-

dle) point of view, there is an economic advantage that stems from 

the amortization of the cost of the head and rear stocks on a higher 

number of spindles per machine. However, the higher the number of 

spindles, the smaller the benefit stemming from a further increase in 

machine’s length. Machines exceeding a certain number of spindles 

also entail higher costs for electronics and drafting drive. Last but not 

least a higher number of spindles per machine causes a reduction in 

efficiency.

The FT60 (110mm gauge) can reach 224 spindles and produce bob-

bins of 16” x 6”. The FT70 (130mm gauge) has a spindlage up to 

168 spindles and can produce packages of 16” x 7”. These numbers 

represent the limit in terms of number of spindles and dimensions 

of bobbins to maintain top efficiency standards. A higher number 

of spindles per machine would not give an additional benefit to the 

spinner as the decrease in machine efficiency would not be counter-

balanced by the reduction in the average cost per spindle.

The flyers installed on Marzoli’s roving frames are made of ul-

tra-light alloy and are dynamically balanced so that even when 

working at high speeds, vibrations are kept to a minimum. Mar-

zoli’s roving frames can reach up to 1,500 rpm mechanically and 

the roving can be wound on standard tubes, with a diameter of 

53.5 mm, or on thinner tubes , with a diameter of 48mm, to have 

a further slight increase in bobbin capacity.

The Creel

The creel is equipped with hexagonal aluminum rollers to pre-

vent false drafts, a very important aspect especially when working 

with combed slivers. Optic sensors positioned between the roll-

ers ensure that in case of sliver break the machine is immediately 

stopped. Marzoli roving frames can be fed with cans with a diam-

eter of up to 24” which allow to reduce machine stops and increase 

its efficiency.
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ve verimliliği arttıran 24” e kadar bir çapa sahip kovalarla bes-

lenebilir.

Takım Çıkartma

Modern fitil makineleri için en önemli konulardan biri, özellikle 

takım çıkartmanın otomasyonuna yöneliktir. Çünkü takım çı-

kartma pahalıdır, sık sık yapılır, verimlilik için (özellikle uzun fitil 

makinelerinde) oldukça önemli olumsuz bir etkiye sahiptir. Ma-

nuel olarak yapılması durumunda fitil bobinlerine zarar verilebilir. 

Günümüzde otomatik takım çıkartma seçenekleri mevcuttur. En 

basit, en güvenilir ve hızlı otomatik takım çıkarma sistemlerinden 

biri, Marzoli’nin son yirmi yılda uyguladığı, test ettiği ve rafine 

ettiği sistemdir. Bu çözüm ile 3 dakikadan daha kısa sürede, dolu 

bobin boş tüplerle değiştirilebiliyor ve makine yeniden başlatılı-

yor. Yeni takım çıkartma işlemi sırasında tam bobinler, iplik maki-

nesine bobinleri ulaştıran, taşıma sistemine gönderiliyor.

Ayrıca makinenin ayrı otomatik takım çıkartma seçeneği de 

mevcut. Bu versiyonla ergonomi, standart elle takım çıkarma ile 

karşılaştırıldığında önemli ölçüde geliştirilmiştir. Bobin oluşu-

mu tamamlandıktan sonra, kolay bir bobin toplama işlemi için 

bobin rayı alçalır ve yan yatar. Dahası, bobin rayının önünde 

boş tüplerle birlikte bir park rayı (toplama-yerleştirme alanı) 

mevcuttur, böylece dolu bobinlerin boş tüplerle değiştirilmesi 

olabildiğince kolaydır.

Enerji Verimliliği

Marzoli’nin fitil makineleri, enerji tüketimi açısından olağanüs-

tüdür. Piyasada emme ihtiyacı duymayan tek makinedir. Stan-

dart olarak kurulan sensörler sayesinde, fitil kopmaları anında 

tespit edilebiliyor. Kopmuş fitilin yakalanması ve fotoselin önün-

den geçmesi için emme gerekmiyor. Bu, IE3 premium motorları 

ile birlikte, hafif bileşenleri (örneğin alüminyum bobin demiri) 

ve sürtünme ve iletme verimsizliklerini en aza indirgemek için 

genel tasarımla birlikte, her saatlik çalışmada 4Kwh’nin üzerinde 

enerji tasarrufu sağlıyor.

Doffing

One of the most crucial aspects on modern roving frames is 

automation especially on doffing since doff is costly, frequent, 

has a quite-important negative influence on efficiency (espe-

cially on long roving frames) and, if done manually, can dam-

age the roving bobbins.

Nowadays several options for automatic doffing are available. One 

of the simplest, most reliable and fastest, automatic doffing systems 

is the one that Marzoli has implemented, tested and refined in the 

last twenty years. With this solution in less than 3 minutes full bob-

bins are replaced with empty tubes and the machine is restarted. 

During the new doffing cycle, the full bobbins are forwarded to the 

transport system which carries the packages to the spinning frames.

Also a semi automatic doffing option of the machine is available. With 

this version ergonomics has been substantially improved if compared 

to standard manual-doffing machines. After bobbin formation is com-

pleted, the bobbin rail lowers and tilts out for an easy bobbin collec-

tion. Furthermore, there is a parking rail in front of the bobbin rail 

with empty tubes so that substitution of full bobbins with empty tubes 

is as easy as possible.

Energy Efficiency

To succeed in the highly competitive and globalized sector spinners 

must minimize production costs of whom energy consumption rep-

resents an important component. Marzoli roving frames represent an 

outstanding machine from the energy consumption point of view. This 

machine is the only one available on the market that does not need 

suction. In fact thanks to the individual sensors installed as standard 

any roving break can be promptly identified. No suction is required to 

capture the broken roving and make it pass in front of the photocell. 

This, along with the IE3 premium efficiency motors, the light weight 

components (e.g. the bobbin rail in aluminum) and an overall design 

meant to minimize friction and transmission inefficiencies, entails an 

energy saving of over 4 Kwh for every hour of operation.
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According to the 

number of app-

lications made 

for investment 

incentive certifi-

cate in the first 

half of 2017, 

expansion and 

modernisation 

investments 

attract a great 

deal of attention 

besides a wholly 

new investment 

in Marmara Re-

gion.

E
konomi Bakanlığı tarafından, KDV is-

tisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi 

indirimi, faiz desteği, yatırım yeri tah-

sisi, sigorta primi işveren hissesi desteği, KDV 

iadesi gibi alanlarda sunulan destekler ve Exim-

bank kredileri yeni yatırımlar için girişimcile-

ri ve iş adamlarını cesaretlendiriyor. Sunulan 

destekler birçok sektörde yatırımların artma-

sına katkı sunarken, tekstil sektörüne yönelik 

yatırımlar da teşviklerle birlikte hız kazanıyor. 

Teşviklerden faydalanabilmek için, öncelikle 

“Yatırım Teşvik Belgesi” düzenlenmesi gereki-

yor. Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik de-

ğerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve 

tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleş-

tirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek un-

surlarından istifade imkanı sağlayan bir belge 

olup kararın amaçlarına uygun olarak gerçek-

leştirilecek yatırımlar için düzenleniyor.

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şir-

ketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkla-

rı, kamu kurum ve kuruluşları(genel ve özel 

bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, 

T
he Ministry of Economy encourages en-

trepreneurs and businessmen for new 

investments in Eximbank loans and 

supports offered in areas such as VAT exemption, 

customs tax exemption, tax reduction, interest 

support, investment location, insurance premi-

um support for employers as well as VAT refund. 

While the incentives offered have contributed a lot 

to the increase of investments in a number of sec-

tors, the investments made for textile sector have 

also increased thanks to the incentives. 

In order to benefit from incentives, “Investment 

Incentive Certificate” must be prepared first. The 

incentive certificate is a document containing the 

characteristic values of the investment and provid-

ing the opportunity of benefiting from the regis-

tered support elements should the investment is 

performed in accordance with these values and the 

stipulated conditions and it is arranged for the in-

vestments to be carried out in accordance with the 

purposes of the decision.

Real persons, ordinary partnerships, capital com-

panies, cooperatives, unions, partnerships, public 

institutions and organizations (including institu-

Tekstil Yatırımlarında 
Marmara Bölgesi 
Dikkat Çekiyor
Marmara Region Stands Out In 

Textiles Investments

2017 ilk yarısında gerçekleștirilen yatırım teșvik belgesi 

bașvurularına göre, Marmara Bölgesi’nde komple yeni 

yatırımın yanı sıra tevsi ve modernizasyon yatırımları da 

dikkat çekiyor.
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belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların serma-

ye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve 

kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluş-

ları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirket-

lerin Türkiye’deki şubeleri teşvik belgesi düzenlenmesi için 

müracaat edebiliyorlar. Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için 

Ekonomi Bakanlığı’na müracaat ediliyor.

Genel teşvik uygulamaları kapsamında: Gümrük vergisi mu-

afiyeti, katma değer vergisi (KDV) istisnası, gelir vergisi sto-

pajı desteği (altıncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için) 

ve sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanıyor.

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında: Gümrük vergisi 

muafiyeti, katma değer vergisi (KDV) istisnası, vergi indiri-

mi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi. 

Faiz desteği (üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bölgeler-

deki yatırımlar için), gelir vergisi stopajı desteği (altıncı böl-

gede gerçekleştirilecek yatırımlar için) ve sigorta primi deste-

ği (altıncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için) veriliyor.

Büyük ölçekli yatırım teşvikleri kapsamında: Gümrük vergisi 

muafiyeti, katma değer vergisi (KDV) istisnası, vergi indiri-

mi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, 

gelir vergisi stopajı desteği (altıncı bölgede gerçekleştirilecek 

tions and organizations with general and special budgets, special 

provincial administrations, municipalities and state economic 

enterprises as well as organisation and agencies whose share per-

centage in their share amount exceed fifty percent) professional or-

ganisations, associations and foundations with public organisation 

nature and branches of foreign companies in Turkey may apply for 

a certificate of incentive issuance. The Ministry of Economy shall be 

applied for the issuance of an incentive certificate.

Within the context of general incentive programs: Customs tax ex-

emption, value added tax (VAT) exemption, income tax withhold-

ing support (for investments to be made in the sixth region) and 

insurance premium employer support are provided.

Within the context of regional incentive programs: Customs tax ex-

emption, value added tax (VAT) exemption, income tax withhold-

ing  and insurance premium employer support and determining an 

investment location, Interest support (for investments to be made 

in the third, fourth, fifth and and sixth region), income tax with-

holding support (for investments to be made in the sixth region) 

and insurance premium support (for investments to be made in the 

sixth region) are provided.

Within the context of large-scale investment incentives: Customs 

tax exemption, value added tax (VAT) exemption, tax deduction, 
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yatırımlar için), sigorta primi desteği (altıncı bölgede gerçek-

leştirilecek yatırımlar için) sağlanıyor.

Ar-Ge ve çevre yatırımlarının teşviki kapsamında: KDV İs-

tisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteği desteklerin-

den yararlanılıyor.

Yatırım Teşvik Mevzuatı 2017 Yılı İçin Daha Avantajlı 

Hale Getirildi     

22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete’de 

2017/9917 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hak-

kında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayım-

landı.

Bu kararın 6’ncı maddesi ile 2012/3305 sayılı Yatırım-

larda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a eklenen geçici 

maddeler ile yatırım teşvik belgeli ve yatırımı devam eden 

mükellefler için yatırım teşvik mevzuatı 2017 yılı için daha 

avantajlı hale getirildi.

Buna göre, 2012/3305 sayılı Karar ve daha önceki kararlara 

istinaden imalat sanayiine yönelik “US-97 Kodu: 15-37” 

düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 

ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım 

harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulanacak,

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları 

kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak;

Yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırı-

ma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, Kurum-

lar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 

oranında, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatı-

rımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uy-

gulanacak oranı %100 olmak üzere teşvik belgesi üzerinde 

herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

Örneğin,  1. Bölgede Yatırım Katkı Oranı yüzde 15, Ku-

rumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı yüzde 50 

ve diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulana-

cak oranı yüzde 80 olan yatırım teşvik belgeli bir firmanın 

2017 yılında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; 

•Yatırım Katkı Oranı %30 (%15 + %15),

•Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %100 

(tüm bölgelerde %100’e yükseltildi)

•Diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulana-

cak oranı %100 (tüm bölgelerde %100’e yükseltildi)  ola-

rak uygulanacak.

insurance premium employer support, determining an investment 

location, income tax withholding support (for investments to be 

made in the sixth region), insurance premium support (for invest-

ments to be made in the sixth region) are provided.

Within the context of R&D and environment investments: It can 

be benefited from VAT exception, customs tax exemption and loan 

support.

Incentive Legislation Is Now Much More Advantageous 

In 2017

In the Official Gazette dated February 22, 2017 and numbered 

29987, the Decision No. 2017/9917 on “Amendment of the deci-

sion on State Aids in Investments” was published.

The investment incentive legislation has been made much more 

advantageous for the taxpayers with the investment incentive cer-

tificate and for those who keep making investments for the year 

2017 with the temporary articles added to the 6th article of this 

decision and the Decree on State Aids in the Investments numbered 

2012/3305.

Accordingly, under the investment incentive certificates prepared 

within “US-97 Code: 15-37”for the production industry with ref-

erence to the Resolution Nr. 2012/3303 and previous Resolutions, 

below amendments shall be applied for the investment expenses 

made between January 1, 2017 - December 31, 2017:

a) VAT refund will be applied for building-construction works,

b) Tax reduction support under regional, large-scale and strategic 

incentive applications,

Corporate tax or income tax deduction shall be applied in 100 

percent in all regions, which will also apply to the earnings of the 

investors for the other activities of such investor during the invest-

ment period of the investment contribution, by adding 15 points 

to the investment contribution rate applied to each region, without 

making any endorsement on the incentive certificate.

For example, in a company with an investment incentive certificate 

where the investment contribution is 15 percent for the first region 

and tax reduction rate for corporate or income tax is 50 percent and 

rate to be applied to other earnings is 80 percent,  

• Investment Contribution has increased up to 30 percent (%15 

+ %15),

• Tax reduction for corporate or income tax has increased to 100 

percent (100 % in all regions)

• Rate to be applied to other earnings has increased to 100 percent 

(100 % in all regions) for the investment costs to be made in 2017.
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İplik, Dokuma ve Apreleme Konularında Entegre 

Yatırımlar Teşvik Kapsamında

İplik, dokuma ve apreleme konularında entegre yatırımlar 

ile kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı yatırım teşvik kapsa-

mına dahil edildi. Bu Kararın 4’üncü maddesi ile 2012/3305 

sayılı Kararın EK-2B sayılı ve “İllerin Bölgesel Desteklerden 

Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” 

başlıklı tablosunun 10 numaralı dipnotunda yapılan deği-

şiklikle, belirtilen yatırımların, bulundukları bölgeye sağla-

nan bölgesel desteklerden yararlanmaları sağlandı. 

Marmara Bölgesi’nde Yatırım Teşvikleri

Teşvik uygulaması açısından, bölgeler sosyo-ekonomik ge-

lişmişlik düzeyine göre altı bölgeye ayrılıyor. Marmara Böl-

gesi’nde yer alan; İstanbul, Kocaeli ve Bursa 1. Bölge; Edir-

ne, Çanakkale, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova 2. 

Bölge; Bilecik ve Balıkesir 3. Bölge kapsamında yer alıyor. 

Her sektör için minimum yatırım tutarları farklılık göster-

mekle birlikte, birinci bölgede; Gümrük Vergisi Muafiyeti, 

KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hisse-

si Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi gibi teşvikler uygulanıyor. 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşvik Sistemi kapsamında 

birinci bölgede bulunan Bursa, İstanbul ve Kocaeli’de be-

lirlenen sektörlerde, 1 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için 

“Bölgesel Teşvikler” veriliyor. Birinci bölgede bölgesel teş-

viklerden yararlanacak sektörler arasında yer alan; Tekstil 

ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan 

iplik ve dokuma yatırımları hariç)konusunda minimum 

yatırım tutarının tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 

Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL olması 

gerekiyor.

Integrated Investments On Yarn, Weaving And Finishing In-

cluded In Investment Incentives

Integrated investments in yarn, weaving and finishing and rubber 

and rubber products were included in the production investment 

incentive. With the amendment made in the fourth Article of 

this Decree and in the footnote numbered 10 of the table entitled 

“Sector Numbers Regarding the Sectors That Can Benefit from 

Regional Provincial Supports” numbered Annex-2B of Resolution 

2012/3305, the mentioned investments were made to benefit from 

the regional support provided to the region. 

Investment Incentives To Marmara Region

As for incentive application, regions are divided into six regions 

according to socio-economic development level.  Istanbul, Kocaeli 

and Bursa cities located in Marmara Region are in the first region 

while Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ and Yalova 

are in the second region and Bilecik and Balıkesir are included in 

the third region. While the minimum investment amounts for each 

sector vary, incentives such as Customs Tax Exemption, VAT Ex-

emption, Tax Discount, Insurance Premium Employer’s Share Sup-

port and Investment Place are applied in the first region. “Regional 

Incentives” are given for investments of 1 Million TL and above 

in sectors determined in Bursa, Istanbul and Kocaeli cities, which 

are in the first region, within the scope of State Incentive System 

For Investments. Among the sectors that will benefit from regional 

incentives in the first region, the minimum investment amount for 

the production of textile products (save for yarn and textile invest-

ments that do not meet the requirements set out in footnote 8) shall 

be 10 Million TL for textile finishing investments and 2 Million TL 

for other investment fields.
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İkinci bölgede yer alan Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada il-

çeleri hariç), Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ille-

rinde belirlenen sektörlerde yapılacak yatırımları desteklemek 

amacıyla bazı teşvikler sunulmaktadır. Bu bölgede de tekstil 

ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan ip-

lik ve dokuma yatırımları hariç)konusunda minimum yatırım 

tutarının tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, 

diğer yatırım konularında 2 Milyon TL olması gerekiyor.

İstanbul, Bursa ve Tekirdağ’da Yatırımlar Hız Kesmiyor

2017 yılı ilk 5 ayında Ekonomi Bakanlığı tarafından düzen-

lenen yatırım teşvik belgeleri arasında Marmara Bölgesi’n-

den yapılan başvuruların 

yoğunluğu dikkat çekiyor. 

2017 yatırım teşvik belgesi 

başvurularına göre, Mar-

mara Bölgesi’nde komple 

yeni yatırımın yanı sıra 

tevsi ve modernizasyon ya-

tırımları da dikkat çekiyor.

İplik, örme, baskı ve apre-

leme konularında entegre 

yatırımların başı çektiği 

Marmara Bölgesi’nde 2017 

yılı Ocak ayında Bursa ve 

Tekirdağ ağırlıklı olmak 

üzere 9 firma yatırım teş-

vik belgesi başvurunda 

bulunmuş. Şubat ayında 

ise Bursa ve İstanbul ağır-

lıklı 8 yatırım teşvik bel-

gesi başvurusu bulunuyor. 

Mart ayında Bursa ve Te-

kirdağ’dan firmaların öne 

çıktığı 12 firma başvuruda bulunurken,  Nisan ayında Bursa 

yatırım atağına geçerek 13 adet yatırım teşvik belgesi başvu-

rusu gerçekleştirmiş. Mayıs ayında yapılan başvurularda ise 

yine Bursa ve İstanbul öne çıkan şehirler arasında yer alıyor. 

Mayıs ayında ise 17 yatırım teşvik belgesi düzenlenerek yeni 

yatırımlara katkı sunulmuş.

Marmara Bölgesi’nde tekstil yatırımlarının odağında yine 

örme, baskı ve apreleme sektörleri öne çıkıyor. Ev tekstili 

üretiminin başı çektiği Bursa bölgesinde ise havlu dokuma 

yatırımları devam ederken, apreleme alanında girişimler 

ağırlık kazanıyor. Marmara Bölgesi gelişmiş sanayi ortamına 

rağmen, yeni yatırımlar ve mevcut yatırımların büyütülmesi 

konusunda teşviğin yoğun olduğu bölgeler arasında yer alma-

ya ve yatırımcıları kendine çekmeye devam ediyor. (Kaynak: 

www.ekonomi.gov.tr; Resmi Gazete 2017/9917 sayılı “Yatı-

rımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Ya-

pılmasına Dair Karar”)

Some incentives are offered in order to support the investments to 

be made in the sectors of Çanakkale (excluding the provinces of 

Bozcaada and Gökçeada), Edirne, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ and 

Yalova in the second region. In this region, the minimum amount 

of investment for textiles production (excluding yarn and textile in-

vestments that do not meet the requirements as set out in footnote 

8) should be 10 Million TL for textile finishing investments and 2 

Million TL for other investment fields.

Investments Continue At Full Speed In Istanbul, 

Bursa and Tekirdağ

The high number of applications made in the Marmara Region 

stand out among the invest-

ment incentive certificates is-

sued by the Ministry of Econ-

omy in the first 5 months of 

2017. According to the num-

ber of applications made for 

investment incentive certifi-

cate in 2017, expansion and 

modernisation investments 

attract a great deal of atten-

tion besides a wholly new in-

vestment in Marmara Region.

In January, 2017, nine com-

panies, mainly in Bursa and 

Tekirdağ, applied for invest-

ment incentive certificates in 

the Marmara Region, where 

integrated investments in 

yarn, knitting, printing and 

finishing are the subjects of 

their investments. In Febru-

ary, there are 8 applications 

made for investment incentive certificates, which are mainly in 

Bursa and Istanbul. While 12 companies led by Bursa and Tekirdağ 

companies applied for incentive certificate in March, Bursa leaps 

forward by making 13 applications for incentive certificate. Bursa 

and Istanbul stands out among other cities in the number of appli-

cations made in May. 17 investment incentive certificates have been 

issued and they have contributed to the new investments.

Textile investments made in the Marmara Region once again focus-

es on the knitting, printing and finishing sectors. In Bursa province 

where home textile production leads, investments in towel weaving 

continue and there are more investments made in finishing seg-

ment. Despite the developed industrial environment, Marmara Re-

gion continues to be among the regions where the encouragement 

of new investments and enlargement of existing investments are 

concentrated and attracting investors. (Resource: www.ekonomi.

gov.tr; Official Gazette Decision No 2017/9917 on “Amendment 

of the Decree on State Aids in Investments”)
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The Dornbirn 

Man-Made Fi-

bers Congress 

(Dornbirn-MFC), 

with more than 

100 expert pre-

sentations to be 

carried out, will 

shed light on the 

developments 

taking place 

within the fiber 

industry.

S
uni elyaf çalışmalarının en etkili organi-

zasyonlarından biri olan Dornbirn-MFC, 

13-15 Eylül 2017 tarihleri arasında ger-

çekleştirilecek olan 56. Edisyonunda suni elyaf 

endüstrisindeki yenilikçi ve çevreci uygulama-

ları yakından tanıtacak. 

Dornbirn-MFC her yıl, yüzde 80’i Avrupa, 

yüzde 15’i Asya ve yüzde 5’i Amerika’dan ol-

mak üzere, 30’dan fazla ulustan 700’ü aşkın 

katılımcıyı ağırlıyor.  Yapılmakta olan kayıtlar, 

katılımcı sayısının 2017 yılında biraz daha ar-

tacağını gösteriyor. 100’den fazla uzmanın ya-

pacağı sunumlarda; elyaf inovasyonları, sağlık 

ve hijyen uygulamaları için elyaflar, tekstil ve 

nonwovenlar, koruyucu uygulamalar için elyaf-

lar, spor ve eğlence amaçlı kullanılan elyaflar, 

tekstil ve konfeksiyon konularına yer verilecek.

Ulm Üniversitesi Profesörü ve Forschungsins-

titut Für Anwendungsorientierte Wissensve-

rarbeitung (Uygulama Odaklı Bilgi İşlem Araş-

tırma Enstitüsü) Başkanı olan Radermacher 

“Globalleşme, Sürdürülebilirlik, Gelecek - Bi-

D
ornbirn-MFC;  being one of the most in-

fluential organizations with respect to the 

man-made fibers industry, with its 56th 

Edition to be held between the dates of September 

13-15, 2017, will be introducing the innovative and 

ecological production methods taking place within 

the industry. 

Each year the Dornbirn-MFC hosts more than 700 

participants from more than 30 nations; 80% from 

Europe, 15% from Asia, and 5% from America.  In-

coming registrations seem to suggest that the number 

of participants will even be slightly higher in 2017. 

More than 100 expert presentations will be cover-

ing the fields consisting of; fiber innovations, fibers, 

textiles and nonwovens for healthcare and hygienic 

applications, fibers, textiles and nonwovens for pro-

tective applications, fibers, textiles and  nonwovens 

for sports and leisure wear.

Professor Radermacher, of  Ulm University, Head of 

the  Forschungsinstitut für anwendungsorientierte 

Wissensverarbeitung (Research Institute for Appli-

cation-oriented Knowledge Processing), Member of 

Elyaf Endüstrisindeki 
Gelișmeler Dornbirn’de 
Konușulacak
Developments in the Fiber Industry 

to be Discussed at Dornbirn

Dornbirn Suni Elyaf Kongresi (Dornbirn-MFC), 100’den 

fazla uzmanın yapacağı sunumlarla elyaf endüstrisinde-

ki gelișmeleri ele alacak.
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zim için hala umut var mı?” konusunu ele alacak. Veolia Water 

Technologies /ABD’den Buisson, “Su Yönetimi Alanında Yeni-

likçi Lifler ve Tekstiller” konusundaki beklentilerine değinecek 

ve Avrupa Sentetik Lif Birliği CIRFS Başkanı Dr. Meierkord  

“Sentetik Liflerin Küresel Kaynakların Dengeli Kullanımına 

Katkısı” üzerine bir sunum gerçekleştirecek.  

Elyaf İnovasyonları Alanında Sunumlar Dikkat Çekiyor

Katılımcıları elyaf inovasyonları alanında “deniz çöpü (mikro 

plastikler)” üzerine Almanya’dan yapılacak üç sunum ve geri 

dönüşüm, biyopolimerler, yüksek performanslı lifler üzerine 

yapılacak değerlendirmeler de dahil olmak üzere bir dizi ilgi 

çekici sunum bekliyor.  Sağlık ve hijyen uygulamaları alanın-

da yaşanan son gelişmeler, hem hastane ve genel sağlık hem 

de implantoloji açısından tartışılacak.  Büyük markaların yanı 

sıra, sağlık alanında faaliyet gösteren saygın özel markalar da 

etkinlikte temsil edilecek. 

Koruyucu uygulamalarla ilgili NASA’dan (ABD) bir konuşma-

cı tarafından yapılacak olan sunum uzay araştırması kapsamın-

da alev geciktirici tekstil elyaflarına değinecek. Dünya çapında 

tanınmış bir koruyucu giysi imalatçısının temsilcisi ise, son 

gelişmelerden ve ayrıca upstream işlem aşamalarında yer alan 

gerekliliklerden bahsedecek. 

the Club of Rome,  will address the subject of “Globalisation, Sustain-

ability, Future – is there still hope for us?“ Mr. Buisson, Veolia Water 

Technologies / USA, will report on prospects for “Innovative Fibers and 

Textiles in the Field of Water Management“, and Dr. Meierkord, the 

President of the European Man-Made Fibers Association CIRFS, will 

present a paper on the “Contribution of Man-made Fibers to the Bal-

anced Use of Global Resources”.  

Presentations on Fiber Innovations Draws Attention

In the field of fiber innovations, participants may look forward to a 

number of highly interesting papers, including three presentations from 

Germany on the subject of “marine litter (micro plastics)” and reviews 

of such subjects as recycling, biopolymers and high-performance fibers. 

Recent developments in the field of healthcare and hygienic applica-

tions will be discussed from the angle of hospital and general health care 

as well as implantology. Alongside the major brands, a number of repu-

table “private labels” in the field of sanitary care will also be represented. 

The introductory paper on protective applications will be presented by a 

speaker from NASA (USA), who will talk about flame-retardant textile 

fibers in the context of space research, and the representative of a world-

wide renowned manufacturer of protective clothing will, amongst oth-

ers,  talk about recent developments as well as the requirements placed  

on upstream processing stages. 

Haber:Burçin Saruhanoğlu
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Online applica-

tions for exhi-

bition space at 

the ITMA ASIA + 

CITME exhibiti-

on, which is pre-

paring to host 

leading textile 

machinery ma-

nufacturers from 

around the wor-

ld, has opened. 

I
TMA ASIA + CITME 2018 Fuarı stant 

satışları için online başvurular başla-

dı. ITMA ASIA + CITME 2018 Fuarı, 

26-30 Ekim 2018 tarihleri arasında Şangay 

Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi’nde altıncı 

kez gerçekleştirilecek. Avrupa Tekstil Makine 

Üreticileri Birliği (CEMATEX ), Tekstil Sana-

yi Alt Konseyi (CCPIT- Tex) ve Çin Tekstil 

Makineleri Birliği (CTMA) ev sahipliğinde 

düzenlenen fuarın katılımcılardan yoğun ilgi 

görmesi bekleniyor. 

CEMATEX Başkanı Fritz P. Mayer fuar hak-

kındaki değerlendirmelerinde şu sözlere yer 

verdi; “ITMA ASIA + CITME Fuarı önde 

gelen tekstil makine üreticileri tarafından, 

Asya’da ürün ve hizmetlerini uygun maliyet-

li olarak sergileyebilecekleri bir alan olarak 

takdir edilmektedir. Günümüz küresel paza-

rında, tekstil üreticileri tesislerini geliştirmek 

için yenilikçi kaynak arayışına girmekteler. 

Asya’da, özellikle de Çin’de daha iyi teknolo-

jik çözümler beklenmektedir. Bu yüzden, tüm 

lider markaların, bu hatırı sayılır fuarda geniş 

yer alacağına eminiz.”

O
nline applications for exhibition space at 

the ITMA ASIA + CITME exhibition has 

begun. The ITMA ASIA + CITME exhi-

bition will be held for the 6th time at the National 

Exhibition and Convention Centre, Shanghai be-

tween the dates of October 26-30, 2018. According 

to show owners CEMATEX and Chinese partners, 

the Sub-Council of Textile Industry, (CCPIT-Tex), 

China Textile Machinery Association (CTMA) 

and China Exhibition Centre Group Corporation 

(CIEC), the mega textile machinery exhibition is ex-

pected to draw a positive response.

In his assessments regarding the exhibition, Mr Fritz 

P. Mayer, President of CEMATEX, stated as follows; 

“The combined showcase is highly appreciated by 

leading textile machinery industry players as it offers 

them a cost-effective platform for their products and 

services in Asia. In today’s global market, textile mak-

ers are sourcing innovative solutions and upgrading 

their facilities. The drive for better technological solu-

tions is expected to grow in Asia, especially China. 

Hence, we are confident that all leading brand names 

will continue to have a large presence in this credible 

showcase.”

ITMA ASIA + CITME 
2018 İçin Online 
Satıșlar Bașladı
Online Application for ITMA ASIA + 

CITME 2018 Exhibition Space Opens

Dünyanın önde gelen tekstil makine üreticilerini ağır-

lamaya hazırlanan ITMA ASIA + CITME 2018 Fuarı için 

stand bașvuruları online olarak bașladı.
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‘Çin Malı 2025’ Stratejisi Katma Değerli Üretime 

Yönlendirecek

Çin hükümeti, ülkenin konumunu küresel değer zincirinde 

daha da geliştirmek için, sanayisini inovasyon yolu ile geliş-

tirmeye yönelik bir yol haritası oluşturdu. Ülkenin ‘Çin Malı 

2025’ stratejisi, üreticilerin akıllı sanayi üretimine ve katma 

değerli üretime yönlendirilmesini hedefliyor.

Çin Tekstil Makineleri Birliği (CTMA) Başkanı Wang Shuti-

an ise, “Artan işçilik maliyetleri ve rekabetçi ticaret ortamın-

da var olabilme ihtiyacı akıllı üretimi zorunlu kılmaktadır.  

Gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı, tekstil ve 

hazır giyim üretiminde etkili bir entegrasyon sağlamaktadır. 

Bu entegrasyon ise üreticilere, müşterilerin özel gereksinim-

leri daha iyi karşılayabilme imkanı sunmaktadır.” değerlen-

dirmelerine yer verdi.

2016 Edisyonu 1,673 Katılımcıya Ev Sahipliği Yaptı

2016 yılında düzenlenen ITMA ASIA + CITME Fuarı, 28 

ülkeden 1,673 katılımcıyı ağırlamış ve 102 ülkeden 100 

binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştı. ITMA ASIA + 

CITME 2018, Beijing Textile Machinery International Ex-

hibition Co Ltd tarafından düzenlenip ITMA Services tara-

fından da destekleniyor. Ayrıca Japonya Tekstil Makineleri 

Birliği de fuarın özel partneri olacak.

‘Made in China 2025’ Strategy Aims to Direct Towards 

Valued-Added Manufacturing

To enhance the country’s position in the global value chain, the Chi-

nese government has drawn up a roadmap to upgrade the industries 

through innovation. Its ‘Made in China 2025’ strategy aims to drive 

manufacturers swiftly towards smart industrial production and val-

ued-added manufacturing.

Mr Wang Shutian, President of China Textile Machinery Association 

(CTMA), stated as follows; “Rising labour costs and the need to stay 

competitive in a challenging business environment have spawned the 

demand for intelligent manufacturing. Using advance information 

and communication technology allows effective integration of the 

entire textile and garment production processes.  Such seamless inte-

gration will enable manufacturers to be more responsive to custom-

ers’ specific requirements.”

The 2016 Edition Welcomed 1,673 Exhibitors

The last ITMA ASIA + CITME combined show in 2016 welcomed 

the participation of 1,673 exhibitors from 28 economies and regis-

tered a visitorship of over 100,000 from 102 countries and regions.

ITMA ASIA + CITME 2018 is organised by Beijing Textile Ma-

chinery International Exhibition Co Ltd and co-organised by ITMA 

Services. Japan Textile Machinery Association is a special partner of 

the show.








