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Domotex 2020: Manmade Fibers segmenti 0,5 ile 30 dpf arası çözümler sunuyor 

 

CPC-T’ye sahip BCF S8 halı dünyasını ikna 
ediyor 

 
Neumünster, 16 Ocak 2020- Piyasa lideri Oerlikon Neumag, artık poliamid 6 prosesi için de 

mevcut olan, yeni Color Pop Compacting (CPC-T) ünitesine sahip BCF S8 halı iplik sistemi ile 

müşterilerinin ilgisini çekmeyi başardı. 10-13 Ocak 2020’te Hannover’de gerçekleşen Domotex 

2020’de sunulan çö-züm, birçok ziyaretçiden büyük ilgi gördü. 

 

Çok renkli halı trendinin ardından BCF S8 renk ayrımına istinaden yeni standartları belirliyor. Geçen yıl 

Barselona ITMA’da üç renkli çözüm olarak sunulan sistem, ‘melanj’dan ‘kesin olarak ayrılmış renkler’e 

kadar uzanan her şeyi mümkün kılıyor. Sistem, halı ipliği üreticilerine farklı ürünler de sunabilmek için 

daha esnek renk karışımı değişkenleri de vadediyor. Bu prosesteki çekirdek bileşen olan Color Pop 

Compacting (CPC-T) ünitesi, üç renkten elde edilen 200.000’den fazla renk tonu sunuyor. Patent 

başvurusu yapılmış olan yenilik, polipropilen ve polyester polimerlerin yanı sıra poliamid 6 prosesi için 

de mevcut. 

 

Polyester, polyesterlerin geri dönüştürülmesi ve ince titreler moda 

Birçok müşteriyle yapılan görüşmelerin sonunda, Oerlikon Neumag Satış Departmanı Başkanı Martin 

Ra-demacher, ABD dışında da halı sektöründe polyester trendinin belirgin şekilde arttığını belirtti. 

Sürdürülebi-lir çözümler aranıyor:  Martin Rademacher bunu, “Gittikçe daha fazla müşterimiz geri dö-

nüştürülmüş pol-yesterleri işleyebilen tesisler talep ediyor,” şeklinde açıkladı.  

 

Manmade Fibers segmenti 0,5 dpf ve yüksek filaman sayısı arasında ince tekli filaman titreleri gerektiren 

polyester uygulamaları için Oerlikon Barmag’ın ek bir çözümünü de sundu: POY ve tekstürizasyon pros-

esi baz alınarak BCF’ye benzer özellikte kabarık, yumuşak polyester filamanlı iplikler üretiliyor. 

Proseslerin çekirdek bileşenleri POY ekipmanı [take-up unit] WINGS HD ile yeni tekstüre makinesi eAFK 

Big-V’dir. 

 

Modernize etme ve orijinal parçalara büyük talep 

Domotex sırasında Müşteri Hizmetleri alanında tamamlanan siparişler, stabil bir büküm prosesi için çe-

kir-dek ve mikro bileşenlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Oerlikon Neumag Servis Satış 



 

 

 

Direktörü Niels Herrmann sevinerek “Sonuç olarak, altı basamaklı (Euro) tutarlardaki orijinal parça, ser-

vis ve moder-nizasyon siparişlerini garantiledik,” diye belirtti. “Müşterilerimiz kalite açısından oldukça 

bilinçli. Yüksek kaliteli ipliklerin ve verimli bir üretimin sistemin optimum koşullarda olmasına bağlı 

olduğunu biliyorlar. Hassas şekilde ayarlanmış orijinal parçaların ve özel güncellemelerin yanı sıra 

servislerimiz ve eğitimleri-miz, optimum üretim koşullarının elde edilmesini sağlıyor.” Aynı zamanda 

tesis ve sistem faaliyetlerinde de satış başarıları elde edildi: Halı ipliği ve filaman tesisleri alanındaki 

piyasa lideri BCF ve DTY tesisleri için beş sipariş almış bulunuyor.  
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Başlık: BCF S8 renk ayrımlarına yeni standartlar getiriyor. 
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Oerlikon hakkında 

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

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 

sağ-lanması 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 175 tesiste 

yaklaşık 10.500 çalışana sahip dünya çapında lider bir teknoloji ve mühendislik şirketler grubudur. 2018 

yılında Oer-likon 2,6 milyar CHF değerinde bir ciro elde etmiş ve araştırma & geliştirme alanına 120 

Milyon CHF değe-rinde yatırım yapmıştır. 

 

Ayrıntılı bilgi için: www.oerlikon.com 



 

 

 

Oerlikon Manmade Fibers Segmenti hakkında 

Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven markalarıyla birlikte Oerlikon’un Manmade Fibers segmenti, 

ya-pay fiber üretimi sistemleri, tekstüre makineleri, BCF sistemleri, kesik elyaf sistemlerinin yanı sıra 

dokusuz kumaş üretimi çözümlerinde dünya çapında piyasa lideridir ve tüm tekstil tedarik zinciri için 

mühendislik çözümleri sunar.  

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

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

ekstrüz-yon sistemlerinin ve kilit bileşenlerinin tedariki sayesinde şirket, monomerlerden tekstüre ipliğe 

kadar üre-tim prosesindeki tüm gereksinimlere cevap vermektedir. Otomatizasyon ve endüstri 4.0 

çözümleriyle birlik-te 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. Dü-

nya ça-pında segmentin 120 ülkedeki üretim, satış ve servis departmanlarında yaklaşık 3000 çalışanı 

bulunur. Remscheid, Neumünster (Almanya) ve Suzhou’da (Çin) bulunan araştırma merkezlerindeki 

uzman mühen-disler, teknologlar ve teknisyenler yenilikçi ve teknolojik açıdan lider ürünler geliştirmekte-

dir. 

 

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

 


