
 

 

 

Basın Bülteni 
 

 

Tekstil iplik üreticisi Fujian Billion teknik iplik üretimine başladı  

 

En büyük teknik iplik tekli siparişi 
 
Remscheid, 23 Temmuz 2020 - Güney Çin iplik üreticisi Fujian Billion Polymerization Techno-

logy Industrial Co. Ltd. şirketi bu yıl sonunda Oerlikon Barmag sistemlerinde teknik iplik üreti-

mine başlayacak. Bu, Güney Çin’deki en büyük polyester iplik üreticisi olarak kabul edilen şir-

ketin şu anda teknik iplik pazarına girdiği anlamına geliyor. 

 

124 pozisyon ve yılda yaklaşık 250.000 ton kapasiteli proje, Oerlikon Barmag için bugüne kadarki en 

büyük teknik iplik tekli siparişidir. Bununla birlikte, Güney Çin iplik üreticisi, bir anda en büyük on Çin 

teknik iplik üreticisi arasında yer almayı başardı. Teknik iplik proses geliştirme yöneticisi Roy Dol-

mans,”Fujian Billion’daki fabrikalar, Oerlikon Barmag otomasyon çözümlerinin kullanımı için optimize 

edilmiş en son çekim bölgesi tasarımımıza sahip“ diyor. Bu nedenle, teknik iplik alanında yeni faaliyete 

geçen, gelecek için iyi donanımlıdır. 

 

Bu yılın sonundan itibaren, Çin’in Fujian eyaletindeki ünlü şirket, fabrikada yüksek mukavemetli (HT) 

ve düşük büzülme (LS) iplikleri üretecek. İddialı iplikler, otomotiv, jeotekstil ve güvenlik sektörlerinde 

(HT iplikleri) ve kamyon veya çadır brandaları (LS iplikleri) gibi kaplamalı teknik tekstiller alanında 

kullanılmaktadır. 

 

2003 yılında Jinjiang, Quanzhou’da kurulan, Fujian Billion Polymerization Technology Industrial Co. 

Ltd. şirketi Çin’in en iyi 500 özel şirketlerinden biridir. İplik üreticisi her yıl yaklaşık 2.8 milyon ton fila-

ment iplik ve etilen propilen Side-by-Side (yan yana) (ES) elyaflar üretmektedir.  

 

Boşluklar dahil 1623 Karakter 

 

 

 
 

Başlık: Otomotiv sektörü için iplikler de, Fujian Billion’da yeni Oerlikon Barmag tesislerinde üretilecek. 
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Oerlikon hakkında 

Oerlikon (SIX: OERL) hammadde, sistem ve yüzey teknolojileri geliştirir ve müşteriler için uzun kulla-

nım ömrüne sahip yüksek performanslı ürün ve sistemler sunmak amacıyla özelleştirilmiş servisler 

sağlar. Teknolojik kilit yetkinlikleri ve güçlü finansal temeli sayesinde şirket, uyguladığı üç stratejik 

faktörle orta vadeli büyüme planını devam ettirmektedir. Bu faktörler, cazip büyüme piyasaları, yapısal 

büyümenin sağlanması ve hedefe odaklı birleşme ve satın alım faaliyetleri ile genişlemedir. Oerlikon 

iki segmentte faaliyet gösteren (Surface Solutions ve Manmade Fibers) ve dünya genelinde 37 ülkede 

182 tesiste yaklaşık 11.100 çalışana sahip dünya çapında lider bir teknoloji ve mühendislik şirketler 

grubudur. 2019 yılında Oerlikon 2,6 milyar CHF değerinde bir ciro elde etmiş ve araştırma & geliştirme 

alanına 120 Milyon CHF’dan fazla değerde yatırım yapmıştır. 

 

Ayrıntılı bilgi için: www.oerlikon.com 
 
 

Oerlikon Manmade Fibers Segmenti hakkında 

Oerlikon Barmag, Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven markalarıyla birlikte Oerlikon’un Manmade 

Fibers segmenti, yapay fiber üretimi sistemleri, tekstüre makineleri, BCF sistemleri, kesik elyaf sistem-

lerinin yanı sıra dokusuz kumaş üretimi çözümlerinde dünya çapında önde gelen tedarikçilerden biridir 

ve tüm tekstil tedarik zinciri için mühendislik çözümleri sunar.  

Gelecek odaklı bir şirket olan Oerlikon Group’un bu segmentindeki tüm araştırma ve geliştirme çalış-

maları enerji tasarruflu ve sürdürülebilir teknolojiler kapsamında yönetilir (e-save). Polikondenzasyon 

ve ekstrüzyon sistemlerinin ve kilit bileşenlerinin tedariki sayesinde şirket, monomerlerden tekstüre 

ipliğe kadar üretim prosesindeki tüm gereksinimlere cevap vermektedir. Otomatizasyon ve endüstri 4.0 

çözümleriyle birlikte ürün portföyü tamamlanır.  

Oerlikon Barmag’ın ürün portföyünün ana piyasası başta Çin, Hindistan ve Türkiye olmak üzere Asya 

olup Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven’ın ana piyasaları ABD, Asya, Türkiye ve Avrupa’dır. 

Dünya çapında segmentin 120 ülkedeki üretim, satış ve servis departmanlarında yaklaşık 3000 çalı-

şanı bulunur. Remscheid, Neumünster (Almanya) ve Suzhou’da (Çin) bulunan araştırma merkezlerin-

deki uzman mühendisler, teknologlar ve teknisyenler yenilikçi ve teknolojik açıdan lider ürünler geliş-

tirmektedir. 

 

Ayrıntılı bilgi için: www.oerlikon.com/manmade-fibers 

 

http://www.oerlikon.com/
http://www.oerlikon.com/manmade-fibers

