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Oerlikon Yapay Elyaf Bölümü, Şanghay, Çin'deki ITMA ASIA + CITME  

 

Tüm sentetik elyaf endüstrisi için geniş yelpa-
zeli hibrit fuar konsepti 
 
Remscheid, 25 Şubat 2021 – ITMA ASIA + CITME Oerlikon'un Yapay Elyaf Bölümünün bu yılki 

ticaret fuarı görünümü, en son makine ve tesis gelişmelerinin yanı sıra "Temiz Teknoloji. Akıllı 

Fabrika" sloganı altında müşteri hizmetlerine odaklanacak. Oerlikon, Şanghay'daki Çin Ulusal 

Sergi ve Kongre Merkezi'nin (NECC) 7. Salonunda, 12-16 Haziran 2021 tarihleri arasında hibrit 

standı A48`de tüm yapay elyaf endüstrisi için ileri teknoloji çözümlerinin lider tedarikçilerinden 

biri olarak 225 m²'nin üzerinde yeniliklerini sunacak. 

 

Oerlikon müşterilerine tekstil değeri üretim zinciri boyunca çözümler sunmaktadır. Yetkin markalar Oer-

likon Barmag, Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven "Eriyikten İpliğe, Elyaflar ve Dokunmamış Ku-

maşlar" teknolojisi PET, PP, PA6 ve diğer malzemelere tedarik sağlamaktadır. ITMA ASIA + CITME 

standındaki sunumlar bunlar olacaktır. 

 

Corona salgını ile bağlantılı seyahat kısıtlamaları nedeniyle, Oerlikon hibrit fuar konseptine güveniyor. 

Uzun bir süredir fuar faaliyetlerinin gerçekleşmemesinden dolayı bu fuarın merkez noktası müşteriyle 

diyalog olacaktır. Bunun yanında dişli ölçüm pompaları, filament (POY, FDY, IDY, BCF) ve kesikli elyaf 

eğirme, tekstüre ve nonwoven üretimi gibi sürekli polikondensasyon alanlarından çeşitli yeni bileşen 

sergilenecektir. Çin dışından gelen tüm Oerlikon uzmanları, Çinden satış personeli, teknoloji uzmanları 

ve mühendislerle birlikte fuar ziyaretçilerine kapsamlı destek sağlamak için mevcut olacaklardır. Tüm 

fuar esnasında özellikle dijitalleşme ve "Akıllı Fabrika" için yeni çözümler alanında kıtalar arası diyalog 

fuar için bir temel ön şarttır. 

 

Boşluklar dahil 1865 karakter 

   
Başlık: From Melt to Yarn, Fibers and Nonwovens – Oerlikon, en yeni makine ve tesis çözümlerini 

ITMA ASIA + CITME sunacak. 
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Oerlikon Hakkında 

Oerlikon (SIX: OERL) malzeme, ekipman ve yüzeyler geliştirmekte ve müşterilerin uzun ömürlü, yüksek 

performanslı ürünlere ve sistemlere sahip olmalarını sağlamak için uzman hizmetleri sunmaktadır. Te-

mel teknolojik yetkinliklerini ve güçlü finansal altyapısını kullanan Grup, büyüyen cazip pazarlara hitap 

ederek, yapısal büyümeyi sağlayarak ve hedeflenen şirket birleştirme ve satın alma faaliyetleri ile ge-

nişleyerek orta vadeli büyümeyi sürdürmektedir. Önde gelen bir küresel teknoloji ve mühendislik grubu 

olan Oerlikon, ticari faaliyetlerini Surface Solutions ve Manmade Fibers olmak üzere iki bölümde yürüt-

mektedir ve 37 ülkede 182 noktada yaklaşık 11.000 çalışanıyla küresel bir kapsama alanına sahiptir. 

Oerlikon 2019 yılında, 2,6 milyar CHF satış gerçekleştirdi ve Ar-Ge çalışmalarına 120 milyon CHF'nın 

üzerinde yatırım yaptı. 

 

Daha fazla bilgi için: www.oerlikon.com 

 

Oerlikon Manmade Fibers bölümü hakkında 

Oerlikon Manmade Fibers bölümü, sahip olduğu Oerlikon Barmag, Oerlikon Neumag ve Oerlikon 

Nonwoven markaları ile yapay elyaf filament eğirme sistemleri, tekstüre makineleri, BCF sistemleri, ke-

sik elyaf sistemleri ve dokunmamış kumaşlar üretimine yönelik çözümlerin önde gelen tedarikçilerinden 

biridir ve hizmet sağlayıcı olarak tüm tekstil katma değer zincirine mühendislik çözümleri sunar.  

Gelecek odaklı bir şirket olarak, Oerlikon Group'un bu bölümündeki araştırma ve geliştirme çalışmaları, 

enerji verimliliği ve sürdürülebilir teknolojiler (e-tasarruf) ile yönlendirilir. Şirket, polikondanzasyon ve 

ekstrüzyon sistemleri yelpazesi ve temel bileşenleri ile, monomerden tekstüre ipliğe kadar tüm üretim 

sürecine hitap ediyor. Ürün portföyü, otomasyon ve Endüstri 4.0 çözümleri ile tamamlanmaktadır.  

Oerlikon Barmag'ın ürün portföyünün ana pazarları Asya'da, özellikle Çin, Hindistan ve Türkiye'de; Oer-

likon Neumag ve Oerlikon Nonwoven için ise ABD, Asya, Türkiye ve Avrupa'da bulunmaktadır. Dünya 

çapında, 3.000’den fazla çalışanı olan bölüm, üretim, satış, dağıtım ve hizmet kuruluşlarıyla 120 ülkede 

faaliyet göstermektedir. Remscheid, Neumünster (Almanya) ve Suzhou'daki (Çin) Ar-Ge merkezlerinde, 

son derece kalifiye mühendisler, teknoloji uzmanları ve teknisyenler, geleceğin dünyası için yenilikçi ve 

teknolojik açıdan lider ürünler geliştiriyorlar. 

 

Daha fazla bilgi için: www.oerlikon.com/manmade-fibers/tr 
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