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Modifikasyon
Uygulamaları İle
Makineleriniz Değer
Kazansın

EFFE Kumaş Kenar Kesim
Uygulamalarında Bir Adım Önde
EFFE Endüstri firması tarafından geliştirilen ve
seri olarak üretimi yapılan kenar kesme üniteleri
farklı tekstil bitim işlemlerinde başarı ile
kullanılmaktadır.
EFFE tarafından kullanım amaçlarına göre farklı
tiplerde üretilen başlıca kenar kesme üniteleri ;
• Ram ve sanfor makinelerinde işlem gören
pamuk ve karışımları kumaşlarda kullanılan diskli
ve fotosel kontrollü kenar kesme ünitesi,
• Polyester ve viskon kumaşlarda daha uzun
kesim garantisi veren özel elmas tip bıçaklı
kenar kesme üniteleri.

• Kenar saçak oluşumlarını engellemek amacı ile özel
tip kumaşlarda özellikle otomativ sektörü tekstillerinde kullanılan ultrasonik kenar kesme ünitesi.
• Ağır gramajlı tekstiller; halı ve benzeri tekstiller,
kaplama uygulaması yapılan tekstiller.
Kenar kesim firelerinin minimuma indirilmesini
sağlayacak uygulamalar için proses mühendislerimizden detaylı bilgi alabilir, yatırım
yapacağınız yeni makinler ya da işletmenizde
bulunan makineler için farklı tip kenar kesme
uygulamaları hakkında en son yenilikleri
öğrenebilirsiniz.

Yeni Geliştirilen Infrared Kenar
Takip Sensörü
Ram, Egalizeli Sanfor ve Kurutma
Makineleri, Kaplama Makineleri ve benzeri
farklı tekstil makinelerinde kullanılan
kumaş kenar takip sensörleri konusunda
son yıllarda EFFE Endüstri tarafından
büyük teknolojik yatırımları yapılmış ve
yüksek performanslı farklı tip sensorlerin
imalatı gerçekleşmiştir.
Kumaş Merkezleme Ünitelerinde kullanılan
fullband kenar takip sensorleri, ram ve
egalizeli sanfor makine girişlerinde
kullanılan kumaş kenar takip sensörleri en
zor çalışma koşullarında dahi yüksek
performans ile çalışmaktadır.
Son olarak tasarım ve üretimi gerçekleştirilen EF-ECU Model IR Kumaş Kenar Takip
Sensörü yapılan tasarım test çalışmalarında ve gerçek uygulamalarda başarı
sağlamış ve ürünün lansmanı yapılarak
satışları başlamıştır.

Tekstil işletmelerinde kullanılan ve yatırım
bedeli yüksek Ram, Sanfor, Kurutma, Dijital
ve Rotasyon Baskı Makinelerinin yeni
geliştirilen teknolojik üniteler ile
modifikasyon uygulamalarının yapılması
EFFE Endüstri tarafından sunulan öncelikli
mühendislik hizmetlerinden biridir. Mevcut
makine parkurunuzda bulunan terbiye
makinelerinin performans artırımı ve enerji
kazanımı, yenilikçi ve son geliştirilen
ekipman ve ünitelerin mevcut makinelere
başarı ile uygulanması sonucunda
sağlanmaktadır.

Ram makineleri ve egalize üniteleri
iğneleme gruplarında yapılan revizyonlar,
kenar kesme uygulamaları, baskı makineleri
komple giriş uygulamaları, dijital baskı
makineleri giriş ve çıkış üniteleri ve kurutma
kabinleri, minimum sürede firmanız makine
parkurunun taşınması gibi proje ve
mühendislik hizmetlerimiz için bizimle
iletişime geçebilirsiniz.

Çin Tekstil Makine Sektöründe
EFFE Markası
Dünyanın bir numaralı tekstil ürünleri ihracatçısı Çin,
son yıllarda Tekstil Makinelerindeki yenlikçi çözümleri
ile dikkat çekiyor. İplik, dokuma, boya, terbiye ve
baskı makinelerinde her geçen gün Çin menşeli
ürünlerin ihracatında artış gözlemleniyor. Sürdürülebilir kalite ve fiyat oryantasyonunu iyi sağlayan, satış
sonrası servis olanaklarını başarı ile tedarik edebilen
firmalar sektörde öncü konumunu korumaktadır.
Yaklaşık olarak 70 Ram ve baskı makinesi
imalatçısının bulunduğu ve senede ortalama olarak
1000 adet Ram Makinesi, 700 adet baskı makinesinin satışının gerçekleştiği bir Pazar EFFE markalı

ürünler için önemli bir pazardır. Özellikle Ram, Sanfor,
Kurutma ve Baskı makineleri imalatı yapan bir çok
yerel firmaya hizmet verebilmek ve EFFE markalı
ürünlerin tedariğini yapabilmek için Jiangsu Little
Sun Machine Technology Co.,ltd firması ile ikili
görüşmeler yapılmış ve prensip anlaşmaları
tamamlanmıştır. XTY markası ile uzun yıllardır
tekstil makineleri için yedek parça imalatı yapan
Jiangsu Little Sun firması, sahip olduğu Pazar
tecrübesi ve satış sonrası servis hizmetleri
imkanları ile EFFE markalı ürünlerin tekstil makine
imalatçılarına sunum ve tedariğini yapacaktır.
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Başarılı Bir Fuarın Ardından,
TEXPO EUROASIA 2015
Bu yıl 32.cisi düzenlenen Texpo Euroasia Fuarı
5-8 Şubat 2015 tarihleri arasında Tüyap Fuar
alanında gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı bir çok
ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuar, EFFE
Endüstri için de oldukça başarılı geçti.
Özellikle Baskı makineleri giriş uygulamarında
kullanılan Kumaş Merkezleyici Ünite,
Fırçalı Toz Emme Ünitesi, Merkezleyici ve Açıcı
Ünite, Pnömatik Kenar Açıcı Ünitesi ve Pnömatik
Son Kenar Açıcı Ünitesi ziyaretçilerin ilgisini
topladı. Gerek yeni yatırım konunu olan baskı
makinelerinde gerekse müşterilerin mevcut
makinelerinde yapılacak modifikasyon
uygulamalarında ilgili ünitelerin sağlayacağı

avantajlar hakkında ziyaretçilere bilgiler verildi.
Ram makineleri için geliştirilen farklı tip çıtalı
ortalayıcı ve merkezleyici üniteler, mekanik
kenar açıcı üniteleri, kenar kesme üniteleri ve
fular üniteleri de farklı ve avantajlı özellikleri ile
ilgi gördü.
EFFE fuar süresince son kullanıcı müşteriler
kadar yerli ve yabancı bir çok makine imalatçısı
firma teknik personeline de ev sahipliği yaptı.
Yerli ve yabancı firmalar tarafından tercih edilen
EFFE ürünleri gerek müşterilerin gerekse
makine imalatı yapan firmaların talep ve
beklentilerini ile ilgili AR-GE projelerinin
sürdürmekte ve tamamlamaktadır.

EFFE Endüstri, Özen
Mensucat tarafından
onurlandırıldı
EFFE Endüstri Otomosyan A.Ş., Özen Mensucat
Boya ve Terbiye İşletmeleri A.Ş. tarafından
“İşletme Malzemeleri” kategorisinde en yüksek
performansa sahip tedarikçi seçilmiştir. Ürün kalitesi,
iyileştirme çalışmalarına katkı, termine uygunluk, fiyat
ve ödeme kolaylığı kriterlerine göre yapılan değerlendirmelerde, EFFE Endüstri Otomasyon A.Ş.
performansı ile firma yetkililerinin takdirini kazanmıştır.
Özen Mensucat değerli yöneticilerine ve çalışanlarına
teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

EFFE Markası İçin
Yurt Dışı Yatırımları
Hızlanıyor

EFFE Endüstri Otomasyon A.Ş. firması Muhasebe Sorumlusu
Tülin Posta hanım, 20 yıllık meslek hayatının son 3 yılında firmamız
Muhasebe Sorumlusu olarak çalışmaktadır.
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu olan Tülin Posta,
SAP, Dinamo, Akınsoft, Luca ve Micro programlarını
kullanabilmektedir.
Temel Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Toplam Kalite ve
Yaratıcılık, ISO 9001, 5S ve Muda, QS 9000 sertifikalarına
sahip olan Tülin hanıma mesleki tecrübesi ile firmamıza kattığı
değerlerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
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Takım Üyelerimiz

Effe Endüstri Otomasyon A.Ş. firması bünye
sinde yurt içi ve yurt dışı satış ve pazarlama
faaliyetlerini sevk ve idare etmek anlamında
yeni bir Global Satış ve Pazarlama firması
faaliyetlerine başlamıştır.
Yaklaşık 12 yıldır Has Group Makina Endüstri A.Ş.
firmasında farklı bölümlerde görev almış son
olarak 2008 yılından bu yana firmanın Satış
Direktörü olarak görev yapmış “İhsan Mokanoğlu”
ve EFFE Endüstri Otomasyon A.Ş. firması Yönetim
Kurulu Başkanı “Celal İri ortaklığında kurulan EFFE
Makine Endüstri Ticaret A.Ş. firması, EFFE markalı
ürünlerin yurt içi ve yurt dışında satış pazarlama
ve ticari faaliyetlerini sürdürecek. Aynı zamanda
farklı makine, yedek parça ve hizmet tedariği
yapan bazı yurt dışı firmaların Türkiye distribütörü
ve acentesi olarak faaliyet gösterecektir. Ocak
2015 itibari ile yaklaşık 18 ülkede mümessil
yapılandırmasını tamamlayan EFFE Makine
Endüstri. Türkiye’de olduğu gibi Global pazarlarda
da ürün ve hizmetleri ile söz sahibi olmayı
hedefliyor. Özellikle tekstil endüstrisinin başlıca
merkezleri olan Bangladeş, Pakistan, Hindistan,
Endonezya, Çin, İran, Özbekistan, Mısır, Polonya,
İtalya, Tunus, Cezayir, Brezilya, Meksika ve Peru
gibi ülkelerde mümessiller vasıtası ile EFFE
markası faaliyetlerine başlamıştır.

