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Red Dot News size üç aylık dönemlerde Şirket, Teknoloji, Müşteri başarı hikayeleri ve çok daha 
fazlası hakkında haberler sağlar. Bizimle kalın, keyifle okuyun ve düşündükleriniz hakkında 
sayittoitema@itemagroup.com adresimize birkaç satır yazın.

mailto:sayittoitema%40itemagroup.com?subject=
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EDİTORYAL

 

2018 Çin takvimine göre Köpek Yılıdır ve bu burç 
ile ilişkili temel kelime Itema’yı karakterize eden 
“eylem”dir. Red Dot News 2018’in bu ilk baskısında 
sadece ihtiyaçlarınızı karşılamak ve aşmak için 
değil aynı zamanda ihtiyaçlarınızın gelecekte nasıl 
değişebileceğini öngörmek için organizasyonumuzu 
daha çevik, daha karşılık verebilen ve daha esnek 
kılmak için Şirket içinde gerçekleştirmeye devam 
ettiğimiz eylemlerin bazılarını okuyacaksınız.

4.0 çağında şekillenen tezgahlarımız hakkında bilgi 
alacağınız “Şirket Yatırımı” bölümünden bu yıl için 
öngörülen etkinlere, havajet teknolojimizin derinliklerine 
kadar keşfetmeniz için Itema burada. Sadece bu da 
değil. En yeni şirket videomuzu, siz değerli Müşterimiz 
için mutlak en üstün teknolojiyi üretmek amacıyla 
bizi olabileceğimiz en iyiye götüren değerlerimizi ve 
ilkelerimizi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Daha iyi, daha akıllı, daha hızlı. Çünkü mükemmeliyet arayanlar hiçbir zaman durmaz.

Şirket videosuna bağlantı 

https://www.youtube.com/watch?v=qjV1dv5Stdc&feature=youtu.be
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TEKNOLOJİ KÖŞESİ

ITEMA HAVAJETİ A9500 ve A9500p:
MALİYETTEN ÖNEMLİ TASARRUF SAĞLAYARAK  
ÜSTÜN KUMAŞ KALİTESİNDE DOKUMA İÇİN TASARLANDI
Havajetli dokuma teknolojisinin faydalarından toplu üretkenlik ve azalan istihdam masrafları açıktır ve 
genel olarak bilinmektedir. Ancak her alanda olduğu gibi kalite önemlidir. Ve Itema’nın dokuma makinelerini 
Müşterileri için neden araçlar olarak tanımladığının sebepleri burada yatmaktadır, burada performans 
önemli ise kumaş imalatçıları için en önemli olanın ve kendilerine rekabet avantajı sağlayanın kumaş 
kalitesi olduğunu iletmek için “teknolojimizden daha şaşırtıcı olan dokumacıların onunla ne yaptığıdır” 
vurgusu bulunmaktadır ve bu kavram kumaşın kusursuz olmasına, verdiği hisse ve görünümüne atıfta 
bulunur. Itema, tekstil ürünlerine karşı yaşam boyu kendini adama ve tutku ile ileri ve eşsiz atkı transfer 
sistemleri geliştirme konusundaki geleneksel yaklaşımına bağlı olarak en iyi tekstil çeşitliliğinin ve üstün 
kumaş kalitesinin sağlanmasında pazarda eşsiz bir üstünlüğe sahiptir.

Bu perspektifle en yüksek makine performansını üstün kumaş kalitesi ile birleştiren Itema havajetli 
dokuma makineleri A9500 ve A9500p yerlerini alır.

Özellikle belirli pazar segmentlerinde dokumacı açısından kumaş kalitesini azalan üretim maliyetleri ile 
eşleştirme şansı, nevresim takımları ve ev tekstili kumaşları için olduğu gibi, önemli bir durumdur. 
Itema havajetli dokuma makineleri bu amacı karşılamak üzere özel cihazlar ile özelleştirilebilir ve 
donatılabilir. Burada bu teknik üstünlüklerin bazılarını hızla keşfedeceğiz. 

Itema havajetli makinelerinin ince ve kompakt yapısı diğer havajetli modellerine göre daha az parçadan 
oluşmalarından gelmektedir ve bu da tesis yerleşiminde önemli bir alan tasarrufu sağlarken üstün 
dayanıklılığa ve güvenilirliğe neden olur. 
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Havajet teknolojisi ile dokuma yaparken önemli nokta olan hava tüketimi bakış açısından, Itema bugün 
geniş havajetli makineleri endüstrisi için nirengi noktasını temsil eden yenilikçi cihazlar geliştirmiş ve 
bunların patentini almıştır:

• Hava akışında gerekli olan daha az basınca bağlı olarak önemli maliyet tasarrufu sağlayan Çift 
Ardışık Memeler 

• Hava tüketiminde önemli azalma sağlayan yeni nesil memeler olan Düşük Üflemeli Tek Delikli Röle 
Memeleri

Bağımsız Kumaş Kenarı Aparatı (ISD) kolay ayarı ve azalan bakımı garanti ederken mükemmel kumaş 
kalitesi, sınıfının en iyisi Itema Ağızlık Geometrisi ile sağlanır. 

Itema havajetli A9500 ve A9500p dokumacılar için dokuma tarağı stokunu azaltma ve makinenin 
esnekliğini artırma, özellikle nevresim takımı dokumacılarının gerekliliklerine uyan ve bunları karşılayan 
yapılandırma şansını garanti eden Geniş Dokuma Tarağı Plise Aparatı ile donatılabilir.

Sonuncu ama son derece önemli olarak Müşterilerimiz için maliyetten tasarrufu artırmak için Itema havajetli 
A9500 ve rapierli dokuma R9500 serileri tam uyumludur, yani elektrikli ve mekanik bileşenlerin önemli 
bir kısmı birbiriyle değiştirilebilmektedir, bu da azalan yedek parça stokuna ve daha düşük operasyonel 
masraflara neden olmaktadır. Bu Red Dot News ‘da Dokuma Mükemmeliyeti Marka Elçilerimiz olan ve 
her ikisi de kendi örnekleri ile Itema havajetli ve rapierli dokuma teknolojisi kombinasyonu kullandığındaki 
ilave ikincil faydalar yanı sıra Itema A9500’in kanıtlanmış ve etkileyici performansını doğrulayan 
mükemmel dokumacı olan Sϋrϋ Tekstil ve Osman Canlı Tekstil ’den doğrudan bilgi alabilirsiniz.

Video kanıtlarına buradan kendiniz bakın :

DOKUMA MÜKEMMELIYETI GÜNLÜKLERI: Sürü Tekstil

DOKUMA MÜKEMMELIYETI GÜNLÜKLERI: Osman Canlı Tekstil

http://www.itemagroup.com/tr/newsletter/weaving-excellence-diaries-suru-tekstil-winter-tr-2018/
http://www.itemagroup.com/tr/newsletter/weaving-excellence-diaries-osman-canli-tekstil-winter-tr-2018/
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ETKİNLİKLER

Aşağıda Itema’nın şimdiye dek katılmış olduğu veya 
2018’de katılmayı düşündüğü önemli fuarlar ve 
etkinlikler bulunmaktadır. Bu etkinliklerden birinde 
sizi görmeyi umuyoruz!

TEXPOSURE 
Ichalkaranji, HİNDİSTAN
11–14 OCAK 2018
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PACIFIC SHOWCASE 
Dhaka, BANGLADEŞ
20 OCAK 2018

COLOMBIATEX 
Medellin, KOLOMBİYA
23–25 OCAK2018

GTEX 
Karaçi, PAKİSTAN
26–28 OCAK 2018
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DTG 
Dhaka, BANGLADEŞ
08–11 ŞUBAT 20187 · video

JEC* 
Salon5—D15 Paris, FRANSE
06–08 MART 2018 
*Lamiflex, bir Itema Grup Şirketi – öncü kompozit üreticisi – katılıyor 

EGYSTITCH & TEX 
Kahire, MISIR
15–18 MART 2018

INLEGMASH 
Moskova, RUSYA
20–22 MART 2018

https://www.facebook.com/426682894098074/videos/1249343888498633/


Itema · Red Dot News Kış 2018 Baskısı p. 8/14

INDOINTERTEX 
Jakarta, ENDONEZYA
04–07 NİSAN 2018

SAIGONTEX 
Ho Chi Minh, VİETNAM
11–14 NİSAN 2018

SIMATEX 
Buenos Aires, ARJANTİN
10–13 NİSAN 2018

ITM 
Salon 2-214 İstanbul, TÜRKİYE
14–17 NİSAN 2018

IGATEX 
Lahor, PAKİSTAN
26–29 NİSAN 2018

FIA 
Cezayir, CEZAYİR
08–13 MAYIS 2018

TECHTEXTIL Kuzey Amerika  
Atlanta, GA, ABD
22–24 MAYIS 2018

MTEX 
Chemnitz, ALMANYA
29–30 MAYIS 2018

FEBRATEX 
Blumenau, BREZİLYA
21–24 AĞUSTOS 2018

TECHTEXTIL CHINA 
Şangay, ÇİN
04–06 EYLÜL 2018

IRANTEX 
Tahran, İRAN
06–09 EYLÜL 2018

CAITME 
Taşkent, ÖZBEKiSTAN
11–13 EYLÜL 2018

KTM 
Kahramanmaraş, TÜRKİYE
27–29 EYLÜL 2018

EXINTEX 
Puebla, Meksika
02–05 EKİM 2018

IFAI 
Dallas, TX, ABD
16–18 EKİM 2018

ITMA ASIA 
Şangay, ÇİN
15–19 EKİM 2018
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ŞİRKET YATIRIMI

4.0 Çağında Itema Dokuma Makinesini 
Nasıl Yaptı:
İnce İmalat değişikliği üzerine olan serimizi tamamlamak 
için sizinle bugünün birbirine bağlı ve hızlı 4.0 çağında 
Itema’nın ileri dokuma makinelerinin nasıl tasarlandığı 
ve üretildiği konusundaki bir ön gösterimi paylaşmak 
istiyoruz. 

Geniş kapsamlı çabalarımızı değerlendirmeye almak 
için Itema’da dokuma makinesi pazar rekabet gücümüzü 
sürdürmek ve büyütmek amacıyla öncelikle çalışma 
şeklimizi iyileştirmeye başlamamız gerektiğine gerçekten 
inandığımızın anlaşılması önemlidir.

Itema’nın 4.0 olasılıklar çağının üstesinden gelmek için 
yaklaşımı ve bunun günlük üretimimize uygulanması her 
süreçteki ana oyuncu olan insanın çalışma koşullarının 

derinlemesine analizine dayanarak tabandan itibaren her departmandan başlamaktır.

Kalite, emniyet, verimin süreç optimizasyonu arkasındaki gerçek gereklilikler yönetim tarafından verilen 
yatırım kararlarının ve Şirket için seçilen sağlayıcı teknolojilerin ana tahrik mekanizmalarıdır. 

Çok önemli olan ‘Akıllı Fabrika’ vizyonu her faaliyetimizde ve çalışma şeklimizde bulunan kurumsal ince 
düşüncemizi tamamen kapsar. Yaptığımız her şeyin temel odak noktası nihai müşteridir ve verimsizlikleri 
veya katma değerli olmayan faaliyetleri tanımlamak ve bunları altta yatan üretim sürecinin dönüşüm 
akışından bertaraf etmek amacıyla gerçekleştirilen her bir iyileştirme eylemidir.

4.0 yaklaşımının teoride ne anlama gelebileceği konusunda bugünlerde çok konuşulmaktadır, ancak 
biraz daha derine, ‘Akıllı Fabrika’ya geçişi sağlama ve hızlandırma görüşüyle uygulanan belirli kurumsal 
uygulamalarımıza inelim.

Dünya çapında tüm üretim ve montaj tesislerinde karışık model montaj hattının uygulanması her 
bir montaj hattı boyunca çeşitli iş istasyonlarında gerekli olan değişken faaliyetleri ve operasyonları 
yönetmek amacıyla yeterli ve sağlam BT sisteminin geliştirilmesini gerektirir.

Montaj hattı operatörleri tarafından gerçekleştirilen faaliyet türlerinde en yüksek değişiklikle karşılaşan iş 
istasyonları işçilerin ilgili istasyonda belirli bir zamanda gerçekleştirilmesi gereken montaj operasyonları 
ile ilgili kesin dokümantasyona gerçek zamanlı erişmesini sağlamak amacıyla en yeni nesil akıllı tabletler 
ile donatıldı. 

Akıllı tabletler münhasıran ilgili dokuma makinesi modeli  ilgili günde, ilgili iş istasyonunda ve ilgili tezgahta 
gerçekleştirilecek operasyonlar konusunda detaylı bilgi ile yüklenir. Barkod tarayıcı kullanarak operatör 
montaj hattında belirtilen pozisyona hareket etmiş olan tezgahı ve sonuç olarak tazeleyici bilginin gerekli 
olması durumunda (bu Itema’nın dokuma işletmelerinin ihtiyaçlarını tamamen karşılayabilecek veya 
karşılayamayacak ezber bozan standart dokuma makinesi temin etmek yerine Müşterilerimizin belirli 
gerekliliklerini tam olarak yansıtmak amacıyla ele almakla gurur duyduğu yapılandırmaların değişkenliği 
ve özel versiyonların en yüksek yüzdesi nedeniyledir) görsel dersler ile ilgili tezgah için gerçekleştirilecek 
olan operasyonların ve faaliyetlerin kesin sırasını belirler.
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Bu yapı Itema’nın ürün portföyündeki tüm dokuma makinelerini içeren en geniş operasyonları 
gerçekleştirebilen oldukça iyi nitelikli ve işlevler arası montaj hattı işçileri ve kaynakları havuzu ve Itema 
Müşterileri için tasarlanmış özel çözümler elde etmememize geçit vermiştir. Nihai sonuçlar sadece kalite 
ve iyileşmiş esneklik açısından değil aynı zamanda ve en önemlisi çalışan motivasyonu ve çalışanın 
genel iş memnuniyeti açısından dikkat çekici olmuştur.

‘Akıllı Fabrika’ iş yeri emniyetini ve işçilerimizin sağlık ve refahının korunmasını da temsil eder ve 
karakteristik yenilikçi yaklaşımımızın ve problem çözme düşüncemizin günlük operasyonlarımızın hayati 
yönüne genişlemiş olduğunu söylemekten de memnuniyet duymaktayız.

Enerji tasarrufu açısından Itema 2016 yılında tüm teknoloji platformlarında KNX Bus’ı (binaların 
teknolojik sistemlerinin otomatikleştirilmiş ve merkezi olmayan yönetimine geçit veren tüm ana Avrupa 
standartları ve uluslararası standartlar ile uyumlu dünya sınıfında standart) sunarak ve Movicon™ BA 
Scada / HMI kontrol ve yönetim ara yüzü kurarak Otomasyon Oluşturma yönünde ilk önemli adımı attı. 
Sistem mevcut olarak ısıtma sistemini, tüm ilgili teknik alarmların izlenmesini ve kaydını ve bildirimlerinin 
sağlanmasını kontrol etmekte ve yönetmektedir: alarm sinyalleri e-posta ve/veya SMS yoluyla 
zamanında değerlendirme ve müdahale sağlayan uygun personele bildirilir. Sistem mimarisi tesisin tüm 
alt sistemlerini farklı ağlardan ve cihazlardan dahi odaklamaya ve entegre etmeye geçit veren süpervizör 
olan Movicon™ BA’nın bulunduğu merkezi sanal sunucu ile yönetilir.  Veri tabanında kaydedilmiş olan 
veriler daha sonra enerji verimliliğini artırmak ve işletim masraflarını kesmek böylece CO2 emisyonlarını 
ve enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmak amacıyla çizelgesel görüntüleme pencereleri, kılavuzlar, 
trendler, raporlar gibi bu amaçla hazırlanan grafik nesneler yoluyla otomatik olarak mevcut kılınacaktır.

TItema’daki herkes için çok önemli olan maksimum işyeri emniyeti sağlama açısından eylemlerimizi 
daha da desteklemek için Şirketimiz özellikle günlük operasyonlarda kullanılan forkliftlere atanmış olan 
en yeni nesil proaktif Filo Yönetimi Sistemine yatırım yaptı. Yerleşik sistemler kullanarak ve GPRS / 3G 
yoluyla veril ileterek sistem var ise kazalar yanı sıra çalışma saatleri, batarya seviyeleri ve yönetim dahil 
her forkliftin ve her operatörün her faaliyetinin hassas ölçümüne geçit verir. Aynı süreç  yoluyla veriler 
forklifte iletilebilir, örneğin herhangi bir kaza durumunda operatörlerin yetkilerini yükleyerek, yazılımı 
güncelleyerek ve forkliftleri yeniden ayarlayarak. Tüm bilgiler çevrim içi bir portal yoluyla mevcuttur. En 
önemli ve ilgili bilgilerin bazılarına özel bir Mobil Uygulama kullanılarak erişilebilir. Forklift filosundan / 
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filosuna bilgi akışını kontrol etme kabiliyeti gelişmiş iş emniyeti yanı sıra potansiyel kazalarda kaçınılmaz 
olarak önemli bir azalmaya neden olur. Sistem uzaktan erişime ve gerekli ise operasyona yeniden girmek 
için tamamen eski haline getirilene ve onaylanana kadar forkliftlerin emniyet problemleri nedeniyle 
uygunsuz görülebilecek kısmi veya tam işlevselliğinin bloke edilmesine de geçit verir.

Yukarıdakiler AGV montaj hatları, “Tam Sırada” tedarik sistemi, “Ekipman Otomasyonu” ve diğerleri gibi 
üretim faaliyetlerimizin diğer bir alanına da dokunan Akıllı Fabrikaya istikrarlı geçişimiz bağlamında Itema 
tarafından çalışılan ve uygulanan çözümlerin bazı belirli örnekleridir. Yeni Red Dot News baskılarımızda 
Akıllı Fabrikamız ve 4.0 faaliyetlerimiz hakkında size güncel bilgiler vereceğiz. Bu alanı izleyin.
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DOKUMA MÜKEMMELİYETİ GÜNLÜKLERİ

Marka elçimiz, Sürü Tekstil’in sahibi ve direktörü 
Mehmet Ali Sürü ile tanışın.

Ham maddeleri istisnai kumaşlara dönüştürme 
sanatı herkes için geçerli değil. 
Özellikle tüm süreç tek, temel bir kriter ile yönlendirildiğinde: Verim.

Ve 2001’den beri Denizli tekstil endüstrisi bölgesinin en ilgili 
oyuncularından biri olan Sürü Tekstil’de olan da tam olarak bu. 

Dokuma işletmesi organizasyonun ve etkinliğin başyapıtı: her ay dokunan ve katı bir kalite kontrolüne 
tabi tutulan 300.000m’den fazla kumaş, geniş nevresim takımı ve giysi kumaşları yelpazesi arasında 
geçiş yapma kabiliyeti ve en yüksek verim hızlarında çalışan 200’den fazla en yeni nesil Itema makineleri 
-yarı havajetli A9500 ve yarı rapierli dokuma R9500-. Bu mükemmel başarı reçetesi ve Itema’nın Sürü 
Tekstil’i dünyadaki referans Müşterilerinden biri olarak sağlamasıyla gurur duymasının nedeni.

Marka Elçilerimiz ile tanışın 
SÜRÜ TEKSTIL

https://youtu.be/4KaAcmSuG1w?vl=en-US&fs=1&autoplay=1&rel=0
https://youtu.be/4KaAcmSuG1w?vl=en-US&fs=1&autoplay=1&rel=0
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DOKUMA MÜKEMMELİYETİ GÜNLÜKLERİ

Marka elçimiz, Osman Canlı Tekstil’in sahibi 
ve direktörü Celal Canlı ile tanışın.

Osman Canlı Tekstil ve Itema arasındaki 
ortaklık öncü Türk şirketinin kaliteli nevresim takımı, ev tekstili ve daha sonra 
giysi kumaşları üretmek için Sulzer rapierli dokuma makinelerinin ilk takımını 
kurduğu 2002’ye dayanıyor. 
O zamandan beri işbirliğinin güven ve karşılıklı saygıya dayalı uzun süreli bir iş ilişkisine dönüşmesi hiç 
durmadı. Büyük boyutlara ve yüksek iş hacmine rağmen Osman Canlı bugün halen üç oğlu Celal, Namık 
ve Fatih’i çevreleyen ve koruyan babanın ismi olan Osman’ı gösteren logo ile temsil edilen bir aile şirketi.

Atölye 300’den fazla tezgahla donatılmış durumda, bunların 148’i pazarın her talebine cevap vermek için 
farklı dokuma genişliklerine sahip en yeni nesil Itema rapierli dokuma R9500 ve havajetli A9500.

Marka Elçilerimiz ile tanışın 
OSMAN CANLI TEKSTIL

https://youtu.be/orDypbjvRFA?vl=en-US&fs=1&autoplay=1&rel=0
https://youtu.be/orDypbjvRFA?vl=en-US&fs=1&autoplay=1&rel=0
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KULLANILABİLİR İÇERİK

ITEMA EĞİTİM PORTALI

IItema şu an Müşterilerin Deneyimini geliştirmek için web sitemizin parçası olarak çevrim içi olan yepyeni 
bir Eğitim Portalına sahip.

Beher makine modeline ve Itema Kampus yerine göre mevcut olan modüllere dayanarak ilgilendiğiniz 
eğitim kursunu görüntülemeniz ve seçmeniz artık mümkün.

Müşteriler doğrudan portaldan çevrim içi kayıt talebi de gönderebilecek.

Yeni bölüm hali hazırda İngilizce olarak yayınlandı ve yakında web sitemizin diğer dillerinde de mevcut 
olacak.

Bu arada aşağıdaki bağlantı yoluyla deneyimlemekten çekinmeyin:

http://www.itemagroup.com/en/products/training/
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