
 

 

 

Basın bülteni 
 

 

Şirket tarihindeki en büyük kesik elyaf tesisi siparişi 

 

Xinfengming Group, Oerlikon Neumag'ın yeni-
likçi kesik elyaf teknolojisine yatırım yapıyor 
 
Neumünster / Şanghay, 15 Haziran 2021 – Oerlikon şu anda Şanghay'da gerçekleşen ITMA ASIA 

+ CITME kapsamındaki ticaret fuarı öncesinde, büyük Çinli grup Xinfengming Firmasından Oer-

likon Neumag'ın tarihindeki dünyanın en büyük kesikli elyaf tesisi siparişini aldığını duyurdu. Bu 

sipariş sentetik kesik elyaf üretimi için toplam 320 eğirme pozisyonuna sahip sekiz komple ke-

sikli elyaf hattını kapsamaktadır. Oerlikon bu siparişte sadece teknolojiyi sağlamakla kalmıyacak 

, aynı zamanda hatların mühendisliğini de üstlenecektir. Teslimat 2022 için planlanıyor. 

 

Günde toplam 1.800 ton kapasiteli bu proje, Oerlikon Neumag'ın bugüne kadarki en büyük kesik elyaf 

tesisi siparişi olma özelliğini taşıyor. Sekiz adet iki aşamalı hatta 1.0 - 1.4 denye denye aralığında pamuk 

tipi kesik elyaf üretilecektir. Bu yatırımla Xinfengming Group ürün portföyünü genişletecektir. Dünyanın 

önde gelen FDY ve POY polyester filament iplik üreticilerinden biri olan Çinli şirket, onlarca yıldır Oerli-

kon Barmag'ın ve şimdi de Oerlikon Neumag'ın teknolojilerine güveniyor. 

 

   
 

Resim yazısı: Xinfengming Group Co.'nun CEO'su Shen Jianyu, Oerlikon Manmade Fibers Solutions 

Satış Direktörü Felix Chau ve Satış Müdürü Wang Xiaoxin ile birlikte Oerlikon Neumag'dan sekiz yeni 

kesikli elyaf hattı için bir sözleşme imzalarken 
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Oerlikon Hakkında 

Oerlikon (SIX: OERL) yüzey mühendisliği, polimer işleme ve katkı maddesi imalatçılığının küresel çapta 

yenilikçi bir güç merkezidir. Oerlikon; çözümleri ve kapsayıcı hizmetleri, ileri düzey malzemeleriyle bir-

likte, müşterilerinin ürünlerini ve üretim süreçlerinin kilit sektörlerdeki performansı, işlevi, tasarımı ve 

sürdürülebilirliğini geliştirir ve en üst düzeye çıkarır. On yıllardır teknoloji öncülüğü yapan şirkette geliş-

tirilen ve yapılan her şey müşterilerini destekleme ve daha sürdürülebilir bir dünya teşvik etme tutkusuyla 

yapılır. Merkezi İsviçre’nin Pfaeffikon bölgesinde bulunan Group, faaliyetlerini iki bölüm hâlinde sürdür-

mektedir: Yüzey Çözümleri ve Polimer İşleme Çözümleri. 37 ülkede 179 konumda 10.600'den fazla 

çalışanı olan firma küresel bir ize sahiptir ve 2020'de 2,3 milyar İsviçre frangı satış gerçekleştirmiştir. 

 

 

Daha fazla bilgi için: www.oerlikon.com 

 

Oerlikon Polimer İşleme Çözümleri Bölümü hakkında 

Oerlikon Barmag, Oerlikon Neumag, Oerlikon Nonwoven ve Oerlikon HRSflow markalarıyla; Oerlikon 

Polimer İşleme Çözümleri Bölümü yapay elyaf tesis mühendisliği ve akış kontrol ekipmanı çözümlerine 

odaklanmaktadır. Oerlikon; nonwoven ürünlerin üretimi için yapay elyaf üretim sistemleri, tekstüre ma-

kineleri, BCF halı ipliği makineleri ve kesik elyaf sistemleri ve çözümleri konusunda lider tedarikçilerden 

biridir ve bir hizmet sağlayıcısı olarak tüm tekstil katma değer zinciri için mühendislik çözümleri sunar. 

Ayrıca Oerlikon; şu anda tekstil ve otomotiv, kimya ve boya piyasaları dâhil olmak üzere diğer sektörler 

için geniş bir dişli ölçüm pompası yelpazesi sunan yüksek hassasiyetli akış kontrol bileşenleri işinin 

sahibidir. Oerlikon HRSflow bölümü, polimer işleme endüstrisi için yenilikçi sıcak kanal  sistemleri geliş-

tiriyor. Oerlikon Balzers ile işbirliği içinde tek bir kaynaktan yüksek verimli ve etkili kaplama çözümleri 

sunulmaktadır. 

 

Gelecek odaklı bir şirket olarak, Oerlikon Group’un bu bölümündeki araştırma ve geliştirme enerji ve-

rimliliği ve sürdürülebilir teknolojiler (e-save) ile sürdürülmektedir. Polikondenzasyon ve ekstrüzyon sis-

temleri yelpazesi, ayrıca bunların temel bileşenleri ile şirket, monomerden tekstüre ipliğe ve diğer yeni-

likçi polimer işleme malzeme ve uygulamalarına kadar tüm üretim sürecine hitap etmektedir. Ürün port-

föyü, otomasyon ve Industry 4.0 çözümleri ile tamamlanmıştır.  

 

Oerlikon Barmag'ın ürün portföyünün ana pazarları Asya'da, özellikle Çin, Hindistan ve Türkiye'dedir. 

Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven’ın ana pazarları ise ABD, Asya, Türkiye ve Avrupa'dadır. Oer-

likon HRSflow özellikle ana otomotiv pazarlarında kendine yer buluyor. Bu pazarlara Almanya, Çin, Kore 

ve Brezilya dahildir. Dünya çapında 4.500 çalışanıyla bu bölüm, 120 ülkede üretimleri, satışları, dağı-

tımları ve hizmet organizasyonlarıyla varlığını sürdürmektedir. Almanya’daki Remscheid ve Neumüns-

ter, San Polo di Piave Treviso (İtalya) ve Çin’deki Suzhou kentlerindeki AR-GE merkezlerinde son de-

rece kalifiye mühendisler, teknoloji uzmanları ve teknisyenler yarının dünyası için yenilikçi ve teknolojik 

olan öncü ürünler geliştiriyor. 

 

Daha fazla bilgi için: www.oerlikon.com/polymer-processing 

http://www.oerlikon.com/
http://www.oerlikon.com/polymer-processing

