
 

 

 

Basın bülteni 
 

 

Innovatec, Oerlikon Nonwoven’ın ikinci Meltblown sistemini işletime aldı 

 

Avrupa’nın koruyucu donanım tedariki için 
üretim kapasiteleri arttırıldı 
 
Neumünster/Troisdorf, Almanya, 3 Aralık 2020 – Bu yıl, birkaç gün Oerlikon'un yeni teslim edilen 

ikinci Meltdown sistemi Innovatec'in modern makine parkında işletime alındı. Böylece Kuzey 

Ren-Vestfalya Troisdorf'taki dokusuz kumaş üreticisi şu andan itibaren,  özellikle korona 

pandemisinin ortaya çıkmasından bu yana gün geçtikçe daha fazla talep gören ve Almanya 

federal hükümet tarafından yerli üretimi teşvik edilen koruyucu maskeler için polipropilen filtre 

keçesi üretiyor. Bu sırada Neumünster’den Oerlikon Nonwoven'ın yüksek verimli Meltblown 

teknolojisi, bu etkili filtre maddelerinin üretimini destekliyor. 

 

Oerlikon Nonwoven Başkanı Rainer Straub, “Oerlikon Nonwoven, ilk çift kirişli sistemini Innovatec’e 

Haziran 2020’de teslim etti”, diye bildirdi. Troisdorfer'lı şirket, ikinci üretim hattı ile birlikte şimdiye kadarki 

dokumasız kumaş üretimi kapasitesini neredeyse iki katına çıkarabiliyor. Kuzey Ren-Vestfalya’lı şirket, 

şu anda yılda yaklaşık 2,5 milyar cerrahi filtre maskesi veya bir milyar daha yüksek etkili FFP2 maskesi 

üretimi için kullanılabilecek filtre maddesi üretimi kapasitesine sahiptir. 

 

Kendi verilerine göre Avrupa'nın lider Meltblown dokumasız kumaş maske üreticisi, sistem kapasitesini 

arttırmak için  Alman federal hükümetinin “Dokumasız kumaş” teşvik programına katılmıştır ve bundan 

dolayı federal ekonomi bakanı Peter Altmaier ve Kuzey Ren-Vestfalya başkanı Armin Laschet gibi üst 

düzey Alman politkacılar tarafından ziyaret edilmiştir. Politika ve ekonomi, birlikte Almanya’daki 

koruyucu donanım üretim kapasitelerinin artmaya devam etmesini ve her şeyden önce kritik tedarik 

zincirlerinin ulusal ve Avrupa düzeyinde korunmasını sağlamak istiyor. Buna, Innovatec ve Oerlikon 

Nonwoven gibi şirketler aktif olarak katkıda bulunuyor. 

 

Boşluklar dahil yaklaşık 1.912 karakter 

 

 



 

 

 

 
 

Başlık: Bir 2 kirişli Meltblown sistemi – Burada, maddelerin elektrostatik olarak yüklenmesi için 

entegre ecuTEC+ ile birlikte. 

 

 

 
 

Başlık: Solunum koruma maskeleri için şimdiye kadar Avrupa'da kullanıma sunulan kapasiteler, 

ağırlıklı olarak Oerlikon Nonwoven sistemlerinde üretiliyor. 
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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. 

Temel teknolojik yetkinliklerini ve güçlü finansal altyapısını kullanan Group, büyüyen cazip pazarlara 

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

genişleyerek 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 



 

 

 

yürütmektedir 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 ve dağıtım ve hizmet kuruluşlarıyla 120 ül-

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

lerinde, son derece kalifiye mühendisler, teknoloji uzmanları ve teknisyenler, geleceğin dünyası için ye-

nilikçi ve teknolojik açıdan lider ürünler geliştiriyorlar. 

 

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

 
 

 

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

