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EFFE ShanghaiTex
2015 fuarına katılıyor

Güney Amerika’nın Tekstil Merkezi
Brezilya’da Tabatex ve EFFE İşbirliği
EFFE, Tekstil ürünleri üretiminde dünyanın ve
Güney Amerika’nın en büyük pazarlarından biri
olan Brezilya’da; ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunmaya başladı.
2013 yılında sektörde 30. Yılını kutlayan Tabatex
firması ile acentelik anlaşması imzalayan EFFE,
tekstil makineleri ve yedek parçaları satış ve
satış sonrası hizmetleri sunan Tabatex firması

ile bu büyük pazarda faaliyetlerine başladı.
7-10 Nisan 2015 tarihleri arasında Sao Paulo /
Brezilya’da düzenlenen Tecnotextile 2015
fuarında Tabatex standında, firmanın temsilciliğini yaptığı diğer firmalar ile birlikte katılım
sağlayan EFFE, Tekstil Makineleri için geliştirdiği
yenilikçi çözümleri hakkında müşterilere sunum
yapma imkanı buldu.

15-18 Haziran 2015 tarihleri arasında Çin’in
Şangay şehrinde düzenlenecek olan
ShanghaiTex 2015 fuarına XTY firması ile
birlikte katılım sağlayacak olan EFFE,
Çin’deki yerleşik Tekstil makine imalatçıları
için ve tekstil ürünleri imalatçıları için ürün
ve hizmetlerini görücüye çıkaracak.
Ocak 2015 itibari ile karşılıklı ticaret
anlaşması imzalayan EFFE ve XTY firmaları,
büyüyen ve her geçen gün katma değeri
yüksek Tekstil Makineleri ve Aksesuarları
imalatı yapan tekstil makine imalatçıları ve
kullanıcı işletmeler için ShanghaiTex 2015
fuarında teknolojik avantajlar sağlayan
ürünlerin sunumuna hazırlanıyor.
Çin pazarının lideri ve Dünya pazarlarında
kalitesi ve sürdürülebilir hizmetleri ile tercih

EFFE

Fırçalı Toz
Emme Ünitesi
Uygulamaları
Fark Yaratıyor

Tekstil terbiye işletmelerinin büyük sorunlarından
biri olan, kumaşların toz ve
elyaflarının, işletme
şartlarında temizlenmesi
ve üretim kalitesinin
arttırılması için farklı
uygulamalar uzun yıllardır
kullanılmaktadır.
Fırçalı toz emme ünitesi
uygulamalarının, söz
konusu apre makinelerinin
her biri için ayrı ayrı
yapılması hem maliyet
açısından hem de proses
açısından mümkün
olmayabilir. Bu sebeple,
söz konusu temizlik
işleminin ham kumaş

hazırlık makineleri için özel
tasarlanan EF-FTE Model,
Fırçalı toz emme ünitesiyle,
ham kumaş hazırlık
makinesinde yapılması en
ekonomik ve etkili çözümü
sağlamaktadır.
Fırçalı toz emme ünitesi
gaze makineleri girişlerine
de uygulanarak proseslerin kısaltılmasını ve üretim
kalitesini arttırmayı
sağlamaktadır. Ünite
rotasyon ve filmdruck
baskı makineleri girişlerinde her türlü örgü ve
dokuma kumaşlar için
maksimum performansla
kullanılabilmektedir.

edilen bir marka olan XTY firması, EFFE
tarafından üretilen teknolojik ürünlerin
pazardaki sunumu yaparken, uzun vade de
ortak geliştirilecek projelerde sektördeki
tecrübesi, gücü ve imkanları ile pazarın en
kuvvetli tedarikçilerinden biri olmaya
devam edecektir.
Hol W3 D55’te yer alan standımızda sizleri
ağırlamaktan memnuniyet duyacağız.

HALL 10 STAND NO: B110

Tekstil Makineleri
Fuarı’nın Olimpiyatı
Yaklaşıyor
ITMA 2015, 12-19 Kasım tarihleri
arasında İtalya’nın Milan şehrinde
ziyaretçilerine kapılarını açacak. EFFE
olarak fuar süresince tekstil makine
imalatçıları ve son kullanıcı müşteriler
için geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerimizle sizleri Hol 10, B110’ daki
standımıza bekliyoruz.

Krav Teks’in Üretim Kapasite
Arttırım Yatırımlarına EFFE Desteği
Özbekistan’nin Andijan bölgesinde faaliyetlerini
sürdüren entegre işletmelerden biri olan Krav Teks,
2015 yılı ilk yarında kapasite artırım kararı ile yeni
makine alımları ve mevcut makinelerinde iyileştirme
faaliyetlerine başlamıştır. Firma İşletme Müdürü
Sn. Fayoz Mukhsinov, işletmelerinde Türk menşeli ürün
ve hizmetleri tercih etmesinin sebebi olarak, uzun
yıllardır ülkede faaliyet gösteren, ürün ve hizmetleri ile
müşterilerin güvenini kazanmış Türk tekstil makine

imalatçılarının sektör tecrübesinin, makinelerin
kalitesinin ve satış sonrası servis hizmet avantajlarının
tercih sebebi olduğunun belirtmiştir. EFFE olarak
firmanın üretim hattında bulunan ram makinesine
tedariki yapılan Buhar Silindirli Ön Kurutma ünitesi
sayesinde, üretim kapasitesinin % 25-30’un üzerinde
arttırılması, aynı zamanda ram makinesi modifikasyon
uygulamaları sayesinde enerji tüketimi ve ürün kalitesi
iyileştirme başarımı hedeflenmektedir.
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BTM 2015, Bursa Tekstil
Makineleri Fuarının Ardından
9-12 Nisan tarihleri arasında Bursa Merinos
Fuar Merkezinde düzenlenen Tekstil Makineleri
fuarına yerli ve yabancı tekstil makineleri ve
aksesuarları imalatı yapan bir çok firma katıldı.
Fuar süresince yoğun talep gören EFFE
standında, özellikle Baskı Makineleri giriş
uygulamaları, kenar kontrol ve kumaş merkezleyici sensörler, ortalayıcı üniteler, ultrasonik ve
diskli tip kenar kesme üniteleri ve farklı

uygulamalarda kullanılan fırçalı toz emme
ünitesi teknolojik avantajları ile katılımcıların
dikkatini topladı.
Örgü kumaşların kenar kesme ve kola uygulaması yapılmadan baskı makinelerinde işlem
görmesini sağlayan Pnömatik son kenar açıcı
ünitesi, üretim maliyetlerini büyük oranda
düşüreceğinden; baskı teknoloji konusunda
öncü bir şehir olan Bursa’da yoğun ilgi gördü.

Bilinski Firmasının
Tercihi EF-CTR
Model Kenar Kesme
Ünitesi Oldu
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Polonya’nın tekstil merkezi Lodz şehrinde yerleşik,
günlük 40 ton kumaş üretim kapasiteli işletmelerinden Bilinski firması 2 adet ram makinesi için
talep ettiği kenar kesme ünitesi siparişi ile kenar
kesim firelerini minimuma indirmeyi hedeflemektedir. Firmanın işletmesinde bulunan mevcut ram
makinelerinden ilki için yaklaşık 2 yıl önce
siparişini verdikleri kenar kesme ünitesinin
performansından memnuniyetleri sebebi ile firma
diğer iki ram makinesi içinde EFFE kenar kesme
ünitesi siparişi vermiştir.ve
kenar kesme ünitelerinden özellikle yeni geliştirilen
tam elmas serisi kesim bıçakları ile EFFE kenar
kesme üniteleri çok uzun süreli bıçak kullanım
olanağı sağlamakta, özellikle polyester ve viskon
kumaşlarda fark yaratan kenar kesim başarımı
sağlamaktadır.
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