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Şirkete katılalı halihazırda beş yıl olmuş. Geriye baktığımda bu yıllar 
süresince Şirketin nasıl değiştiği konusundaki hislerimi sizlerle pay-
laşmak isterim.

Belirtecek birçok dönüm noktası mevcut ancak ara aşamalar, yeni 
ürünlerimizin lansmanı, üç atkı atımı teknolojisinin (N.B. İtema en 
yüksek üç atkı atım teknolojisini sunan tek markadır: rapier, havajet 
ve projektil) tamamı ile kazanılan pazar payı ve geniş kapsamlı Şir-
ket dönüşümüdür.

Tesislerimizde Yalın Üretim gerçekleştirerek üretimimizi tamamen 
yeniden tasarladık. İnovasyon ve otomasyona durmaksızın yatırım 
yaptık. İnovasyon merkezimiz, İtemaLab, ileri araştırma çabaları ve 
“geleceğin tezgahı” projesinde kaydettiği ilerleme ile 2016 İtalyan 
Mekatronik Ödülü ile ödüllendirildi. Her yıl daha çok inovasyon ile 
yeni dokuma makinalarını daha kısa sürede pazara sürmemizin bir 
sonucu olarak portföyümüzü modernleştirdik. Aslına bakılırsa, yeni 
“ürünlerimiz” pazarda büyük bir kabul görmesi ve yüksek miktar-
larda tekrar eden siparişler almasıyla kalıcı bir biçimde tarih yazdı.

Carlo Rogora
İtema Group Yönetim Kurulu Başkanı

CEO’nun Mesajı

Teknolojimizin kasırga gibi artan kabulü, inovasyon ile sağlam bil-
gi birikiminin bir araya getirilmesinden elde edilen geri kazanımın 
kanıtıdır. Dokumacıların sadece ihtiyaçlarını karşılamaya veya bunu 
aşmaya odaklanmadık, aynı zamanda bunun da ötesine giderek 
gelecek pazar gerekliliklerini öngördük. Hissedarlarımızın tam te-
şekküllü desteği ile kapsamlı ikiz ARGE departmanımızın daha iyi, 
akıllı, hızlı çözümleri, yüksek performasları, düşük tüketimi ve ge-
lişmiş kullanıcı dostu sistem sunma çabalarına konsantre olmaya 
devam ediyoruz.

Ve özellikle önemli dönüm noktalarından olan ilk rapierli dokuma 
tezgahımızın 50.yılını kutladığımız bu yıl, geçmişimizi kutlarken gele-
ceğimizi de hep birlikte inşa edeceğimiz sizlerle bugüne kadar oldu-
ğundan daha çok ve daha yakın olmayı amaçlıyoruz.
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ItemaCampus,
eğitimlere yaklaşımın Itema yolu

En son nesil ekipmanların kullanımının kolay ve yenilikçi olması dı-
şında, dokuma tezgahının haricinde en önemli unsur eğitimlerdir.
Her ne kadar yakın gelecekte her zamankinden daha kendinden 
ayarlanabilir, yapay zeka ile çalışan Endüstri 4.0 ileri dokuma maki-
naları işaret edilse de biz hala dokuma ekipmanınızdan azami per-
formansı elde edebilmeniz için insan faktörünün en önemli faktör 
olduğuna inanmaktayız.

Bu sebeple, Itema, kapılarını 2015 Haziran ayında açan yeni İte-
maCampus tesisimizde Müşterilerinin kilit dokuma elemanlarına 
yönelik ve özel eğitimler planlamayı şiddetle önermektedir. Rapier 
R9500, Rapier R9500terry, Havajet A9500 ve bunun gibi birkaçı 
daha dahil olmak üzere ana ürün grupları için uygulamalı eğitimlerin 
İtema Grubunun en yüksek eğitimli personelleri, tekstil mühendisleri 
ve teknoloji uzmanlarının gözetiminde dikkatlice verilmektedir.

Müşteri geri bildirimleri son derece olumlu olmuştur ve Ürün Bakım 
ve Hizmet ekipleri halihazırda, her bir İtema Müşterisine sunmak 
üzere, İtemaCampus’ün kaliteli derslerinin üzerinde sıkı bir şekilde 
çalışmaktadırlar. Bu konudaki daha fazla bilgiye sonraki yayınları-
mızda değineceğiz.

Itema HQ eğitim olanakları şimdi ItemaCampus olarak adlandırılan 
modern ve tam fonksiyonel bir alan sunmakta

Red Dot News - Bahar 2017
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Itema, 4 Ekim 2017 tarihinde Pakistan’ın Lahor kentinde alanında 
en son teknolojiye sahip yepyeni -Itema Kampüsünün- kapılarını 
açtı.   

Pakistan tekstil endüstrisinin 100’ün üzerinde seçkin temsilcisinin 
ve üst düzey erkanın katılımıyla gerçekleştirilen Büyük Açılış töreni 
sırasında Pakistan’da Itema’nın en ileri dokuma makinelerinin tek 
ve münhasır satıcı ve satış sonrası temsilcisi olan Noon Internatio-
nal ile yakın işbirliği içerisindeki Itema, ItemaKampüs’ü öğrenciler 
ve ilgili tarafların yanı sıra artan Müşteri kitlesinin yararlanması için 
tesisleri üzerine inşa ettikleri yenilikçi havajet ve rapiyer teknolojile-
riyle birlikte tanıttı. 

Başlıca Misafirlerden Tüm Pakistan Tekstil Fabrikaları Birliği 
Başkanı ve Kohinoor Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Aa-
mir Fayyaz Sheikh ve Pakistan’daki İtalyan Büyükelçisi Stefa-
no Pontecorvo Ekselansları ile Grup Satış ve Pazarlama Müdürü 
Christian Straubhaar, Pakistan Satış Baş Sorumlusu Franco Bram-
billa’ın da dahil olduğu Itema Group HQ delegeleri, Itema ve Noon 
satış, satış sonrası ve pazarlama personel ekiplerine en son pazar 
trendlerini, Itema teknolojisinin yenilikçi ve emsalsiz özelliklerini ve 
tüm bunların yanı sıra açılışta bulunan Fabrika sahipleri ve yönetici-

ITEMA LAHOR KAMPÜSÜ

leri arasında büyük merak uyandıran, Açılış Töreninin gerçek yıldızı 
olan gerçek mevcut dokuma tezgahlarını sundu. 

Grup Satış ve Pazarlama Müdürü Christian Straubhaar Açılış tö-
reninde şunları söyledi: “Itema için stratejik olarak önemli pazarlar-
dan biri olan ve sürekli büyüme için güçlü bir potansiyel ülke olan 
Pakistan’daki fabrikamız için yeni bir dönüm noktasını kutluyoruz.   
Kampüsün konsepti Itema’yı Pakistan’a getirmekti çünkü bir ülke-
deki fiziksel mevcudiyetin iş için dinamik ve pozitif bir çevre yaratmak 
amacıyla önemli olduğuna inanıyoruz. Itema’yı müşterilerimize daha 
da yakınlaştırmak istiyoruz ve sınıfının en iyisi ve en yenilikçi dokuma 
makinelerini dünya genelindeki pazarlarda azami başarıya ulaşmak 
ve en yüksek kalitede kumaş üretmek üzere Pakistan Fabrikalarının 
hizmetine sunmaya hazır olan ItemaKampüs eğitim merkezi Pakis-
tan tekstil endüstrisine olan bağımlılığımızı göstermektedir.”

“2015 yılı içerisinde İtalya’da resmi olarak açılışını yapmış olduğumuz 
asıl ItemaKampüs’ün ayak izlerini takip eden yeni eğitim merkezi-
mizi hayata geçirmekten dolayı çok büyük gurur duyuyoruz.   Tüm 
müşterilerimizin birinci elden, bir “kampüs” ortamında açık ve mo-
dern bir alanda Itema’nın dokuma makineleri serisinin üstün maha-
ret ve teknolojisini deneyimlemeye davet ediyoruz.“
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Itema 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 göndere-
bilecek.
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/

ITEMA EĞİTİM PORTALI

Müşterilere Daha Yakın

Straubhaar “Itema’nın en son nesil dokuma ekipmanlarının kulla-
nımının kolay ve yenilikçi olması dışında, dokuma tezgahının ha-
ricinde en önemli unsur eğitimlerdir.“ diyerek devam etti. “İşte bu 
sebeple Itema, güçlü bir şekilde Müşterilerinin bu tesisten tam ola-
rak faydalanmasını teşvik etmekte ve tam fonksiyonel ve ergonomik 
ItemaKampüs tesisinde kilit dokuma personelleri için özel eğitimler 
planlamaktadır.

En son Itema Rapierli R9500 ve Havajetli A9500 serisi dokuma 
tezgahlarının yanı sıra   Projektil P7300HP V8 ve R9500terry do-
kuma tezgahları için İtalya Colzate Şirket Merkezinde bulunan asıl 
ItemaKampüs de dahil olmak üzere dünya genelindeki çeşitli Ite-
ma lokasyonlarında ve dünya genelinde aşağıdaki lokasyonlarda 
yer alan bir dizi eğitim merkezinde halihazırda uygulamalı eğitimler 
yapılmaktadır:

• Wollerau, İsviçre

• Şangay, Çin

• Coimbatore, Hindistan

• Ibaraki, Japonya

•    Spartanburg, ABD.

Lahor Pakistan’da açmış olduğumuz ilk ItemaKampüs ile seçil-
miş eğitim kursları artık yerel olarak Müşteri arzusuna uygun olarak 
sunulacaktır.  Sonuncu ancak bir o kadar da önemli bir husus da 
Itema yukarıda yer alan lokasyonlardaki eğitimlere ilaveten azami 
kolaylık ve verim için doğrudan Müşterilerinin Fabrikalarında ope-
ratörler ve bakım personelleri için profesyonel eğitim kursları sun-
maktadır. 

Bu arada, kendiniz 
deneyin çekinmeyin!

Red Dot News - Sonbahar 2017 Red Dot News - Kış 2018
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Yalın Üretim yaklaşımı
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Günümüzde Itema geçmişteki Itema’nın daha yalın bir versiyonu-
dur. Tüm bunlar beş yıl önce göreve geldikten sonra kısa bir sürede 
Şirket içerisinde üretim ve lojistik akışını elden geçirmek üzere bü-
yük bir program başlatan Yönetim Kurulu Başkanı Carlo Rogora’nın 
vizyon, sağlam irade ve kararlılığına bağlıdır. 

Sağlam geçmiş performansı ile tecrübeli dönüşüm operasyonları 
idarecisi olan Rogora kısa bir süre içerisinde Itema Müşterilerine bir 
an önce yarar sağlamak üzere verimsizliği bertaraf edecek üretim 
ve lojistik süreçleri ile ilgili Şirket’in tüm akışlarını bütünüyle yeniden 
düşünerek direktif verdiği “yalınlaştırma” profesyonellerinden oluşan 
özel bir çalışma ekibini bir araya getirmiştir. 

Nihai hedef çok değişken bir pazarda, teslim süresini azaltırken aynı 
zamanda en iyi seviyede hizmet, kalite ve maliyeti sunacak şekilde 
ihtiyaç duyulan esneklik, çeviklik ve değişimlere hızlıca cevap ver-
me becerisini sağlayarak Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere 
Itema Group’un kabiliyetini arttırmaktır.

Zorlu yolculukta Itema’nın İtalya Colzate’den İsviçre Zuchwil’e, ora-
dan da Şangay Çine kadar tüm dünya genelindeki imalat tesislerini 
yenilemek ve optimize etmek üzere yük altına girme nedeni işte bu 
sebepledir. Artık tüm Itema tesisleri en sıkı Yalın Üretim ilkeleri ile 
tam uyumlu olacak şekilde birinci sınıf imalatın gerçek amiral ge-
misidir.

“Yalınlaştırma” projesi ilk olarak Grubun ana fabrikası olan Colza-
te’de Mekanik, Montaj Öncesi, Montaj ve Kalite Kontrol süreçle-
rini kapsayacak şekilde bütününe odaklanmıştır. Bundan kısa bir 
süre sonra Yalın Üretim uygulama faaliyetleri Grubun entegrasyon 
ve standardizasyon seviyesini arttırmak maksadıyla Şangay montaj 
tesislerinde de uygulanmıştır. Sonuncu ancak son derece önemli, 
günümüzde halen efsane olan ve bu teknolojinin gerçek meraklıları 
tarafından dünya genelinde saygı gösterilen mekikli dokuma tez-
gahının üretimini yapan Suchwil İsviçre’deki eski Sulzer tesislerinin 
yeniden modernizasyonu için özel bir ekip oluşturulmuş ve görev-
lendirilmiştir.

İmalat departmanları içerisinde gerçek değer yaratmak üzere her 
bir adıma öncülük eden itme tipli üretimden çekme tipli üretim man-
tığına kademeli olarak geçişte iş yapma süresini önemli derecede 
azaltmak amacıyla tüm tesislerinde yoğun iş gücü gerektiren alan-
lara ilk olarak odaklanmaya çaba göstermektedir.

Son dört yıl Yalın Üretim ilkeleri ile tam uyumlu olacak şekilde 
Colzate’den Zuchwil’e, Zuchwil’den Şangay’a kadar dünya 
genelinde yerleşik Itema Group üretim tesislerini yenileme, 
optimize ve modernize etme amacıyla geniş ve kapsamlı yeniden 
yapılanma ve bakım faaliyetleri ile geçti.

Bunun olmasını sağlamak amacıyla, Şirket, Üretim alanları ve aynı 
zamanda Lojistik ve Satın Alma alanlarına ilaveten kendi iç ve dış lo-
jistik akışlarını da içerecek şekilde her bir detayı tekrar tasarlamıştır.
Uygulanan faaliyetler Montaj Öncesi alana odaklanmış ve daha 
sonrasında Montaj departmanına kadar genişletilmiştir. Bilhassa, 
şu alanlara odaklanılmıştır:

• Tüm üretim süreçlerinin değer akış haritalaması

• “5S” faaliyeti (“5S” Japoncadan tercüme edildiğinde 
“sınıflandırma”, “düzenleme”, “temizlik”, “standartlaştırma” ve 
“disiplin” anlamına gelen “seiri”, “seiton”, “seiso”, “seiketsu”, 
ve “shitsuke” kelimelerinden oluşan beş Japonca kelime 
listesini kullanan bir çalışma alanı organizasyon yöntemine 
karşılık gelmektedir.)

• Montaj öncesinin alt gruplarının yeniden düzenlenmesi

• İç kanban sisteminin uygulanması (“kanban” Zamanında 
imalatı gerçekleştirmek amacıyla tedarik zincirini kontrol eden 
bir envanter sistemidir.)

• Montaj öncesi iş idaresi için tek parçalı akış konseptinin şirket 
içinde uygulanması

• Takım hazırlama mantığının gözden geçirilmesi ve şirket içi 
departmanlarda lojistik akışlarının yeniden yapılandırılması

Itema Yalın Üretim projesi hem gerçekleştirme süresi hem de atık 
azaltımı ve verimliliğin arttırılması bağlamında çok zorlayıcı hedefler 
göstermiştir. Yalın Üretim sürecine paralel olarak Itema’nın tesisle-
rinin kapasite, kabiliyet ve esnekliğini daha ileri seviyelere getirecek 
özel geliştirilmiş CNC ekipmanları aracılığıyla üretim tesislerine ana 
yatırımlar yapılmıştır.

Sonuçlar şu ana kadar, pazarda en kısa teslim süresini garanti eden 
ve Itema dokuma makinalarına olan talebin sabit bir şekilde artışı-
nı karşılayabilmek için mevcut tesislerin üretim kapasitesinin ikiden 
fazlasına katlandığını göstermiştir.

Ancak tabi ki biz burada durmuyoruz. Itema olarak Müşterilerimizin 
sürekli menfaatlerine olacak şekilde Yalın Şirket mantalitesi olma 
yoluna kendimizi adadık ve gururla bu yolda devam ediyoruz.

Red Dot News - Yaz 2017
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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 gös-
terimi paylaşmak istiyoruz.  

Geniş kapsamlı çabalarımızı değerlendirmeye almak için Itema’da 
dokuma makinesi pazar rekabet gücümüzü sürdürmek ve büyüt-
mek 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 çalış-
ma şeklimizde bulunan kurumsal ince düşüncemizi tamamen kap-
sar.   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 bugün-
lerde çok konuşulmaktadır, ancak biraz daha derine, ‘Akıllı Fab-
rika’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 türle-
rinde en yüksek değişiklikle karşılaşan iş istasyonları işçilerin ilgili 
istasyonda belirli bir zamanda gerçekleştirilmesi gereken montaj 
operasyonları ile ilgili kesin dokümantasyona gerçek zamanlı eriş-
mesini sağlamak amacıyla en yeni nesil akıllı tabletler ile donatıldı. 

Akıllı tabletler münhasıran ilgili dokuma makinesi modeli  ilgili gün-
de, ilgili iş istasyonunda ve ilgili tezgahta gerçekleştirilecek operas-
yonlar konusunda detaylı bilgi ile yüklenir.  Barkod tarayıcı kullana-
rak operatör montaj hattında belirtilen pozisyona hareket etmiş olan 

tezgahı ve sonuç olarak tazeleyici bilginin gerekli olması durumunda 
(bu Itema’nın dokuma işletmelerinin ihtiyaçlarını tamamen karşıla-
yabilecek veya karşılayamayacak ezber bozan standart dokuma 
makinesi temin etmek yerine Müşterilerimizin belirli gerekliliklerini 
tam olarak yansıtmak amacıyla ele almakla gurur duyduğu yapılan-
dırmaların değişkenliği ve özel versiyonların en yüksek yüzdesi ne-
deniyledir) görsel dersler ile ilgili tezgah için gerçekleştirilecek olan 
operasyonların ve faaliyetlerin kesin sırasını belirler.    

Bu yapı Itema’nın ürün portföyündeki tüm dokuma makinelerini içe-
ren en geniş operasyonları gerçekleştirebilen oldukça iyi nitelikli ve 
işlevler arası montaj hattı işçileri ve kaynakları havuzu ve Itema Müş-
terileri için tasarlanmış özel çözümler elde etmememize geçit ver-
miştir. 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 yaklaşımımı-
zın ve problem çözme düşüncemizin günlük operasyonlarımızın 
hayati yönüne genişlemiş olduğunu söylemekten de memnuniyet 
duymaktayız.  
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Ş I R K E T I N
YAT I R I M L A R I

Enerji tasarrufu açısından Itema 2016 yılında tüm teknoloji plat-
formlarında KNX Bus’ı (binaların teknolojik sistemlerinin otoma-
tikleştirilmiş ve merkezi olmayan yönetimine geçit veren tüm ana 
Avrupa standartları ve uluslararası standartlar ile uyumlu dünya sı-
nıfında 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 sağlanma-
sını 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 sistem-
lerini 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 masrafları-
nı kesmek böylece CO2 emisyonlarını ve enerji tüketimini önemli 
ölçüde azaltmak amacıyla çizelgesel görüntüleme pencereleri, kı-
lavuzlar, trendler, raporlar gibi bu amaçla hazırlanan grafik nesneler 
yoluyla otomatik olarak mevcut kılınacaktır. 

Itema’daki herkes için çok önemli olan maksimum işyeri emniyeti 
sağlama açısından eylemlerimizi daha da desteklemek için Şirke-
timiz 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 sis-
tem 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 yük-
leyerek, 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 erişile-
bilir. Forklift filosundan / 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 uy-
gunsuz görülebilecek kısmi veya tam işlevselliğinin bloke edilmesi-
ne de geçit verir.

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

Red Dot News - Kış 2018
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Itema Group’un dokuma makinalarının satışlarını her yıl ard arda, 
çift haneli büyümeler ile ikiye katladığı dikkate değer beş yıllık süreyi 
takiben, Şirketimiz artık teknolojide liderlik konumunu sağlamlaştır-
maya, genişleme temposunu hızlandırmaya ve hedeflediği edinim-
ler aracılığıyla global hedeflerimize erişim ivmesini kazandırmaya 
hazırdır.

Yüksek performans ve gelişmiş makinaları tedarik etme adan-
mışlığımız ile mükemmel derecede uyum sağladıkları için ileri 
görüşlü misyonları ve yenilikçi yaklaşımları nedeniyle Lamiflex ve 
NoeCha şirketlerini seçtik. Güçlerimizi birleştirerek yenilikçi, yüksek 
teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve üretiminde yeni büyük başarılara 
ulaşmada hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır. Itema dünya gene-
linde Lamiflex ve NoeCha Müşterilerine birinci sınıf üretim tesisler-
inde ve global acente ve distribütörlük ağı ile yalın üretim konsep-
tine dayalı olarak yapılandırılmış bir organizasyon sunmayı taahhüt 
eder. Bu edinimlerin ilk turunda çeşitlendirme stratejimizin önemli 
bir itici güç olarak işlev göreceğine ve yakın gelecekte Müşteri ve 
Hissedarlarımıza değer katacak önemli sinerjileri yaratarak olumlu 
sonuçlar doğuracağına eminiz.

Şirket merkezi Bergamo şehri Ponte Nossa’da yer alan Lamiflex 
şirketi karbon, cam ve Kevlar benzeri kompozit materyaller üzerine 
uzmanlaşmış ve dokuma makinaları, medikal ve havacılık sektörleri 
gibi geniş bir yelpazeye hizmet sunan endüstriyel uygulamalar için 
istisnai çeşitlilikte, uyumlu patentli yeni ürünler ve yenilikçi bir çözüm 
portföyü sunmaktadır.

NoeCha da aynı zamanda Bergamo’da yerleşik olan, gerçekçi 
fotoğraflar ve yüksek etki bırakan grafikler için devrimci geniş for-
matlı endüstriyel UV-LED düz dijital baskı, NoeCha ONE benzeri 
ileri teknolojili baskı çözümleri sunan, çabuk büyüyen genç bir şir-
kettir. NoeCha 600dpi x 600dpi doğal görüntü çözünürlüklü üretim 
hızlarında 3.2x2metreye varan farklı tip ve boyuttaki malzemeler 
üzerine kusursuz bir baskı sağlar.

Itema Group bu hareketiyle Itema, Lamiflex, NoeCha ve aynı za-
manda faaliyetteki Radici Group şirketlerindeki ilgili tedarik zincirleri 
arasında önemli bir sinerji yaratmış ve sinerjiyi harekete geçirmek ve 
sadece tekstil makinaları sektöründe değil aynı zamanda kompozit 
benzeri yeni, ileri yenilikçi sektörlerde de genişleyerek büyümek 
üzere konumlanmış ve böylelikle her bir şirketin tek başına başar-
amayacağı kadar rekabetçi olmuştur. Bu edinimler süreçleri op-
timize etme, ürün performanslarını geliştirmeye ve aynı zamanda 
daha kısa, daha sürdürülebilir tedarik zincirlerinden edinilen avan-
tajları sağlamaya ve döngüsel ve daha yeşil ekonomi ilkeleri ile aynı 
doğrultuda ortak operasyonlar ile çevresel etkiyi azaltmaya öncülük 
edecektir. 

Carlo Rogora, Itema Group Yönetim Kurulu Başkanı

Itema çeşitlilik 
stratejisini açıkladı 

Red Dot News - Yaz 2017
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RAPIER

iSAVER™ by ItemaLab SK UltraLight Rapierler

Klasının en iyisi Itema Ağızlık Geometrisi Geliştirilmiş Ergonomi Yeni Ergonomik Rapier Açıcı
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DENIM LIKE NO OTHER
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T E K N O L O J İ
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ISD

09

ŞİMDİ TAM ZAMANI. DÜNYANIN EN BÜYÜK DENİM ÜRETİCİLERİ, DAHA ÖNCE HİÇ OLMADIĞI KADAR TASARRUF EDECEKLER, 
KALİTELİ KUMAŞLAR ÜRETECEKLER, EN YÜKSEK DOKUMA RANDIMANINI YAKALAYACAKLAR. YENİ JENERASYON ITEMA DE-
NİM RAPİERLİ MAKİNE DAHA ÖNCE ENDÜSTRİDE DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ YENİLİKLER İLE DOKUMANIN SINIRLARINI ZOR-
LAYACAKTIR. ŞİMDİ DENİM DOKUMA DA ITEMA R95002denim İLE YENİ BİR DEVİR BAŞLIYOR.

Itema R95002denim atılım yapılmış cihazları ve geliştirilmiş vasıflar içeren özellikleri ile Itema ismini bir kez daha denim sektöründe bir adım 
öne taşımaktadır. Bu yenilik içeren ve hissdilir avantajlar sağlayan özellikler yeni Itema makinesini kullanan denim fabrikalarına piyasada 
eşsiz rekabet avantajı sağlamaktadır:

R95002denim: Itema Rapierli Denim
Dokuma Makinasında 2. Jenerasyon

EMSALSİZ MALİYET TASARRUFU:

01. iSAVER™ by ItemaLab ile Farklılık                                                   
Kumaşın sol kenarında atık kenarı ortadan 
kaldırmak için  atılım değerinde mekatronik yenilik.                                
Çözgü ve Atkı sarfiyatı olmayışı üstün maliyet tasarrufu 
sağlar.

02.  Enerji Tasarrufu                                                                    
Makinenin ana mekanik parçaların optimizasyonu ve 
yağlama optimizasyonu hissedilir enerji tasarrufu sağlar.                                 
Önemli Masraf Tasarrufu

03. Yeni Tape-Hook Sistemi                                              
Yeniden dizayn ve optimize edilen Tape-Hook Sistemi 
parçaların çalışma ömrünü hissedilir derecede 
uzatarak  avantaj sağlamaktadır.Yeni Itema şeritleri 
gurup firması olan compozit malzemelerde spesyalize 
olmuş Lamiflex tarafından geliştirildi ve üçlü karbon 
kaplama ile yeni ve üstün konfigirasyon sunmaktadır.                                              
Azami Parça Güvenilirliği

ÜSTÜN KUMAŞ KALİTESİ:

04. SK UltraLight Rapierler                                                   
Belirli İndigo kumaş ihitiyaçlarını karşılamak üzere 
dizayn edilmiştir. Rapier lerin devrimci dizaynı ölçülerinin 
ufalmasını ve azami hafifliğini sağlar. Aerodinamik 
şekli ve hafifliği Sk UltraLight Rapierlerin hassas iplik 
yakalamasını ve üstün kalitede tekstil performansını sağlar.                                                             
Emsalsiz Kumaş Kalitesi ve Tekstil de Çok Yönlülük

05. Geliştirilmiş Itema Ağızlık Açma Geometrisi                                                                           
Dünya çapında klasının en iyiysi olarak bilinen Itema 
ağızlık açma geometrisi burada en ideal kumaş 
kalitesi için bir adım daha öne çıkmaktadır. Piyasada 
gerçek olarak bilinen asgari ağızlık açılabilmesi demin 
kalitesini tuşe ve görüntü olarak garanti etmektedir.                                                             
Emsalsiz Kumaş Kalitesi ve Tekstil de Çok Yönlülük

MÜKEMMEL KULLANICI-TECRÜBESİ:

06. Geliştirilmiş Ergonomi                                                        
R95002denim alçaltılmış ön çerçeve ile dokumacı günlük 
tekstil opersayonlarını yaparken makineye ulaşımını kolaylaştırır                                                       
Geliştirilmiş Makineye Ulaşım

07. Itema Tekstil Yardımı                                                                
Elektronik NCP – Yeni Ortaklaşa Platform - dokumacı için 
özel bir araç olmakta: Denim kumaşları için özelleştirilmiş. 
Geliştirilmiş ve kullanımı kolay çözüm bulma programı 
dokuma esnasında olabilecek alışılmış sorunları kolay 
ve çabuk şekilde çözümde dokumacıya yardımcı olur.                                                                                   
Dokumacıya Anında Yardım

08. Yeni Ergonomik Rapier Açıcı                                                                            
Dokumacıya gerekli ayar operasyonlarını çabuk hareketlerle 
ve ekstra cihazlara gerek kalmadan gerçekleştirmesini sağlar.                                                                    
Kolay Ayar Operasyonları   

09. ISD-Bağımsız 
Kenar Aparatı                                                                                   
Yeni dizayn, asgariye 
indirilmiş toz birikimi 
sayesinde bakım 
sürelerini azaltır.                                          
Azaltılmış Bakım
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T E K N O L O J İ
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Başından beri rapierli dokuma teknolojisi kumaşın her iki kenarında 
çözgü ve atkı telefi olması sorununu içermektedir. Ancak bugün 
Itema oyunun kurallarını değiştiriyor.
ItemaLab, Itema Gelişmiş Yenilikler Departmanı tarafından çığır açan 
bir cihaz olan iSAVER™ geliştirilerek sol kenar atkı teleflerini 
tamamen ortadan kaldırılması ile eşsiz bir avantaj sağlandı.

NASIL ÇALIŞIYOR?

• iSAVER™ son ve en gelişmiş mekatronik prensiplerine uyarak 
dokumacılara inovatif, anlaşılması ve kullanımı kolay bir cihaz 
sunmaktadır: 

 - ayarları direkt olarak makine konsolundan yapmak 
mümkün 

 - cihaz, operasyon hızını hiçbir şekilde engellemez
 - kumaş enini ayarlamak gerektiğinde, dokumacının 

asimetrik eni azaltma ayarı ile sadece kumaşın sağ 
tarafında çalışması gerektiğinden, iSAVER™ pozisyonunu 
korur

• Atkıda dört renk/iplik kullanırken iSAVER™, sunduğu dört 
adet kıskaç sayesinde atkı atımı esnasında ipliği tutabilmekte 
ve bu atkıya göre kumaşın içine sokulmaktadır. 

• Atkı ipliğinin kumaşın içine ekstra ipliklere ihtiyaç duyulmadan 
sokulması ile iSAVER™ kumaşın sol kenarındaki sahte 
kenarı ortadan kaldırarak hammadde sarfiyatını düşürmekte 
ve böylece sürdürülebilir dokuma için daha önce 
görülmemiş tasarruf sağlamaktadır.  

iSAVER™ 
Tasarruf Tablosu

iSAVER™ Geleneksel
Yıllık 

Makine 
Tasarrufu**

Atkı İpliği Atkı Telef  (Kg)*

CO Ne 6/1 1700 3400 € 3.000 

CO Ne 12/1 900 1800 € 1.900 

CO Ne 16/1 650 1300 € 1.400 

CO Ne 16/1        
+ LY 78 dtex

750 1500 € 2.300 

PES 167 dtex       
+ LY 78 dtex

425 850 € 1.200 

* R95002denim azami sürat ile düşünülmüştür 
** standart iplik masrafları ile ve atkı ipliği tüketimi ile sınırlandırılımış olarak 
    (çözgü ipliği tüketimi dahil değildir.) 

Çığır açıcı, karlı, çevre dostu, kullanımı kolay, yenilikçi.
iSAVER™ by ItemaLab™, sadece oyunun kurallarını 
değiştirecekler için.

UMULMADIK TASARRUF
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RAPIER

Tam olarak 50 yıl öncesinden Somet tarafından piyasaya sürülen ilk 
rapierli otomatik mekiksiz dokuma makinasından bu yana, rapiyerli 
atkı transfer sistemi çeşitlilik ile büyük ölçüde bağlantılı olup çok 
sayıda desen ve ipliğin dokumasında diğer atkı atım sistemlerine 
nazaran reddedilemez bir avantaja sahiptir.

Dokuma teknolojisi, özellikle kusursuz makina randımanı ve daha 
fazla verimliliği garanti eden olarak bilinen negatif rapierli atkı trans-
fer sistemi alanında performans ve üretim hızında önemli gelişmeler 
elde etmek üzere zaman içerisinde evrimleşmiştir.

Yakın tarihte en başarılı rapier makinası olan Itema R9500 çe-
şitlilik ve verimliliğin mükemmel derecede sentezini temsil eder.

Geriye dönüp baktığımızda yaklaşık olarak 5 yıl önce Ekim 2012 
tarihinde piyasaya sürülen ve dünya çapında kurulumu yaygınlaşan 
R9500 dokuma tezgahının, en önemli başarı faktörü olarak tek-
rarlayan siparişler ve Müşteri deneme sonuçları tarafından da teyit 
edilen piyasada sınıfında en iyi tekstil performansına sahip olmasını 
gösterebiliriz.

Itema günümüz R9500’ün başarı hikayesi ile sonuçlanan başarısı-
nı dokuma devleri olan Somet, Sulzer ve Vamatex’in birleşiminden 
miras kalan en iyi teknik bilgi birikimi ve yoğun ve sürekli ARGE 
yatırımları üzerine inşa etmiştir. Itema R9500, Itema Müşterilerinin 
özel menfaati için randıman ve çeşitlilik arasındaki en iyi dengeyi su-
nan pozitif ve negatif rapierli atkı atım sisteminin en üstün yönlerini 
bünyesinde barındırır.

Itema R9500, bir dizi mekanik parça sayısının azaltılmasına bağlı 
olarak yüksek üretim hızı ve düşük bakım maliyeti olarak adlandı-
rılan negatif rapier teknolojisinin doğasında varolan tüm avantajları 
garanti eder. Buna ilaveten, R9500 pazardaki en iyi tekstil çeşitliliği 
ve kusursuz randımanı sağlar ve bu sebeple Itema R9500’ü “piya-
sadaki en Pozitif, Negatif rapier makinası” olarak tanımlayabiliriz.

Itema rapierli dokuma makinaları, örneğin rapierleri genişleterek 
yerleştirilecek en kaba atkı ipliklerine bile izin verecek şekilde daha 
fazla geniş açı özelliklerine sahip olarak dokumacıların arzu ettikleri 
talepleri karşılamak üzere özelleştirilmiştir.

Itema R9500: 
EMSALSİZ ÇEŞİTLİLİKTE ÜSTÜN PERFORMANSLARI BİRLEŞTİREN 
DOKUMA TARİHİNDEKİ EN POZİTİF, NEGATİF RAPİER MAKİNA
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Itema R9500, gerçekte iki farklı rapierli atkı atım sistemi ile dona-
tılmıştır.

• SK Atkı Transfer Sistemi, hız için tasarlanmıştır ve yüksek 
performans ve üstün kumaş kalitesi sağlar. Kılavuzlu rapierleri 
ve kancaları ile, örneğin denim ve pamuklu elbise kumaşları 
gibi kumaşlarda ideal çözümdür.

• FPA – Serbest Pozitif Yaklaşım – Atkı Transfer Sistemi 
şönil, lureks ve buklet benzeri hassas ve özel iplikleri 
gerektiren en sofistike kumaşlarda bile sınırsız yaratıcılık 
olanakları ile dokumayı sağlamakta ve en yüksek performans 
ve verimlilik ile pozitif rapier sisteminin çeşitliliğini bir araya 
getirmektedir. Ağızlıktaki kancasız transfer özelliği ile FPA Atkı 
Transfer Sistemi en hassas çözgü ipliklerinde bile nazik ve 
etkili işleyişi sağlar. FPA, negatif rapierli atım sistemi tarafından 
sağlanan performastan taviz vermeksizin bir pozitif sistem 
çeşitliliğini sağlayan, mefruşat, döşemelik kumaş, ipek ve 
teknik kumaşlar için oldukça kompleks stillerin dokumasında 
en uygun rapier sistemidir

Mefruşat ve teknik uygulamalarda Itema rapier tezgahını  tartışma-
sız pazar lideri yapan R9500’ün pozitif yaklaşımı ayrıca Motorlu Atkı 
Kesici, Atkı İpliği Seçicisi ve ISD Bağımsız Kenar Aparatı olarak ad-
landırılan belirli aparatlar ile bu yerini daha da sağlamlaştırmaktadır.

Itema tarafından geliştirilen ve 2001’de piyasaya sürülen Motorlu 
Atkı Kesici her bir atkı/renk için farklı kesim sürelerine olanak tanı-
yan bağımız bir motor tarafından hareket ettirilir. Motorlu Atkı Kesici 
sayesinde dokumacı farklı tipteki atkı iplikleri için tek bir kesim süre-
si ayarlamak üzere mümkün olan en iyi uyuşmayı itinayla bulmada 
zaman kaybettiren uygulamalardan sakınır. Itema Motorlu Atkı Kesi-
ci tarafından elde edilen nihai sonuçlar; çokça gelişmiş randıman ve 
hatalı ayarlar nedeniyle atkının durmamasıdır. Başkaca faydaları atkı 
fire optimizasyonu ve mükemmel derecede atkı atımıdır.

Atkı atımının ilgili olduğu, stratejik diğer araçların ve rapierlerin yanı 
sıra tümüyle bütünleşik bir işlem olduğu düşünülürse, operatör için 
optimize edilmiş çalışma alanı sayesinde atkı ve çözgü ipliklerinin 
kolay bir şekilde işlenmesini sağlayan Itema Atkı İpliği Seçicisini ka-
tegorisinde en kompakt olarak belirtmek faydalı olacaktır.

Sonuncu ancak son derece önemli olan, ISD – Bağımsız Kenar 
Aparatı kumaşın gergin kalmasına bağlı olarak üstün kumaş kali-
tesine yol açan çapraz ve basit ağızlık desenleri ve yardımcı kenar 
geçişlerinin bağımsız olarak ayarlanmasını  sağlar.

Dokumacılar Itema ile negatif ve pozitif rapier sistemin her ikisinin 
de avantajlarından yararlanabilirler, “pozitif olun, negatif dokuyun, 
Itema’yı seçin…”.

Red Dot News - Yaz 2017
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Havajet atkı atımı teknolojisi düşünüldüğünde ulaşılabilecek müm-
kün olan en yüksek üretim hızı akıllara gelen ilk şeydir. Ancak, bu 
cümleyi okuyan havajet uzmanlarının havajet teknolojili dokuma ter-
cih edildiğinde hava kompresörü kurulumuna bağlı olarak diğer atkı 
atımı teknolojilerine nazaran bu teknolojide kaçınılmaz bir derecede 
önemle dikkat çekecekleri ana kritik faktör yüksek enerji tüketimi ve 
sınırlı kumaş çeşitliliğidir.

Itema günümüzde Somet, Sulzer Textil (Sultex) ve Vamatex; İtal-
yan Şirket’lerini meydana getiren güçlü ve emsalsiz tarihi marka-
lar mirasını kullanan dokuma makinelerindeki en iyi uzmanlık ve 
tekstil bilgi birikimini geleneksel olarak ortaya koyan şirket olarak 
tanınmaktadır. Bu bağlamda, unutulmamalıdır ki; Itema yalnızca pi-
yasaya sürülen ilk rapierli dokuma makinesi olma rekorunu elinde 
tutmamakta, bunun yanı sıra havajet tarafında bile Sulzer’in 1971 
yılında modern havajet dokuma makinesini teknolojinin lider üretici-
leriyle işbirliği yaparak tasarlama ve hayata geçirme onuruna sahip 
olduğu bilinmektedir.  
 

Bu güçlü miras Itema’nın dokuma makinelerinin dokuma perfor-
mansına emsalsiz bir özen göstermesine neden olmaktadır.  Her 
şey göz önünde bulundurulduğunda, dokuma makinesinin ana gö-
revi dokumacıların nihai müşterilerinin zorlu gerekliliklerini mükem-
mel derecede karşılayan kumaşlar üretmektir. Itema en zorlu kalite 
testlerinin başarıyla üstesinden gelmek için yaratılmış üstün kalitede 
dokuma yapabilen kumaş makinelerini Müşterilerine sağlama işini 
çok iyi bilmekte ve bunun için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Itema 
havajet dokuma makineleri, yüksek kaliteli ve sofistike kumaşları 
dokumak üzere nadir bulunan emsalsiz kapasiteyle çok iyi bilinen 
ve genel havajet özelliklerini biraraya getirir.

Emsalsiz ve yenilikçi özellikler makinenin çeşitliliğini arttırarak doku-
macının iplik aralığını genişletmesine olanak tanır. Emsalsizliğe de-
ğinmek gerekirse; Itema’nın Ağızlık Geometrisi endüstride büyük 
ölçüde sınıfının en iyisi olarak tanınan ve geniş aralıkta kumaşların 
dokunması ve mükemmel derecede kumaş kalitesi sağlanması için 
ideal olan optimize edilmiş bir atım vuruşu sağlar. 

Itema Havajet A9500: 
OLAĞANÜSTÜ BİR DOKUMA MAKİNESİNDEN DAHA FAZLASI
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Yenilikçilik tarafında ise; Itema patentli BLC - Fırça Likra Kelep-
çe elastik iplik dokumasında azami performans sağlar. BLC meme 
sayesinde üstün kumaş kalitesi ve güvenilirlik sağlamak üzere atkı 
hareketsiz parçalar olmaksızın tutulur. Cihaz basittir ve yine de ma-
haretlidir: elastik atkı ipliğinin sürekli hava akışına bağlı olarak oluşan 
kusurlarını önlemede önemli bir görevi yerine getiren BLC, ana ağız-
lık içerisine sabitlenmiştir. Kelepçe ve valfin gerektirdiği el ayarları ve 
ayarlamaları gereksinimlerini ortadan kaldıran BLC aynı zamanda 
emsalsiz bir kullanıcı dostudur.  Bugünlerde elastik ipliklerin çokça 
kullanıldığı dokuma streç denim ve elbise kumaşlarında BLC ger-
çek anlamda farklılık yaratmaktadır.

Enerji tüketiminin hassas ve yine de temel mevzusu dikkate alın-
dığında Itema havajet dokuma makineleri kendi alanında açık ara 
en yenilikçi olanıdır. Enerji tüketimini azaltmada ana etmen, daha 
verimli bir atkı atımını garanti altına alırken hava tüketimini önem-
li derecede azaltan ve endüstride gerçek bir ölçüt olan patentli             
iREED® teknolojisidir. Dağıtım memesinin yeni konumu ile birlikte 
yeni tünel şekilli dokuma tarağı daha yüksek verimlilikte doldurma 
atımı için tarak kanalında hava akışını optimize eder. Makinenin ba-
kım ihtiyacını büyük ölçüde azaltacak tasarruf aynı zamanda hava 
basıncı ve yekpare delikli taşıyıcı memesi sayesinde oluşur.

Çift destekleyici hava memeli Itema havajet makinesinde mevcut 
yepyeni inovasyonlar maliyet tasarrufu ve üstün kumaş kalitesinin 
anahtar kelimeleridir. Çift ardışık meme, enerji tasarrufunu garanti 
eden düşük basınçlı dokumaya ve yüksek kumaş kalitesine olanak 
tanıyarak ve iplik üzerindeki gerilimin azaltılmasına öncülük ederek 
birçok fayda sağlayan daha düşük hava basıncı kullanımıyla atkı 
üzerindeki ittirme gücünün mükemmel derecede dağıtılmasını ga-
ranti eder. 

Piyasaya sürüldüğü 2011 yılından bu yana, Itema A9500 serisi, yal-
nızca hızlı değil, aynı zamanda daha iyi kumaş kalitesi ve en iyi 
maliyet tasarrufunu en akılcı şekilde dokumaları için dokumacı-
lara değerli bir olanak sağlayan günümüzde piyasada mevcut en 
yenilikçi havajet dokuma makinesini temsil etmektedir.

Red Dot News - Sonbahar 2017
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Havajetli dokuma teknolojisinin faydalarından toplu üretkenlik ve 
azalan istihdam masrafları açıktır ve genel olarak bilinmektedir. An-
cak her alanda olduğu gibi kalite önemlidir. Ve Itema’nın dokuma 
makinelerini Müşterileri için neden araçlar olarak tanımladığının se-
bepleri burada yatmaktadır, burada performans önemli ise kumaş 
imalatçıları için en önemli olanın ve kendilerine rekabet avantajı sağ-
layanın kumaş kalitesi olduğunu iletmek için “teknolojimizden daha 
şaşırtıcı olan dokumacıların onunla ne yaptığıdır” vurgusu bulun-
maktadır 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 pazar-
da 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 ta-
kımları ve ev tekstili kumaşları için olduğu gibi, önemli bir durum-
dur. 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 hava-
jetli modellerine göre daha az parçadan oluşmalarından gelmekte-
dir ve bu da tesis yerleşiminde önemli bir alan tasarrufu sağlarken 
üstün dayanıklılığa ve güvenilirliğe neden olur. 

Havajet teknolojisi ile dokuma yaparken önemli nokta olan hava 
tüketimi bakış açısından, Itema bugün geniş havajetli makineleri en-
düstrisi 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 nevre-
sim takımı dokumacılarının gerekliliklerine uyan ve bunları karşıla-
yan yapılandırma şansını garanti eden Geniş Dokuma Tarağı Plise 
Aparatı ile donatılabilir.

Sonuncu ama son derece önemli olarak Müşterilerimiz için maliyet-
ten 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 ol-
maktadır. 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 ikin-
cil faydalar yanı sıra Itema A9500’in kanıtlanmış ve etkileyici per-
formansını doğrulayan mükemmel dokumacı olan Sürü Tekstil ve 
Osman Canlı Tekstil’den doğrudan bilgi alabilirsiniz.

ITEMA HAVAJETİ A9500 ve A9500p: 
MALİYETTEN ÖNEMLİ TASARRUF SAĞLAYARAK 
ÜSTÜN KUMAŞ KALİTESİNDE DOKUMA İÇİN TASARLANDI

Red Dot News - Kış 2018
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CANDIANI DENİM’İNİN EŞİĞİNİ GEÇERKEN BU ÜNLÜ 
ŞİRKETİN GELENEĞİNİ BİR ANDA SOLUYABİLİRSİNİZ. 
VE EĞER CANDIANI DÜNYA ÇAPINDA TANINMIŞ BİR 
DENİM ÜRETİCİSİ OLMUŞSA BU KESİNLİKLE ŞANS ESERİ 
OLMAMIŞTIR.
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Dört dokuma fabrikasının ve 1300’den fazla çalışanının bulunduğu 
yedi tesisiyle Albini Group, Avrupa’daki yüksek kaliteli seçkin göm-
leklik kumaş imalatçılarının en büyüğüdür ve Silvio Albini’nin tabiriyle 
dokuma makinelerinin tamamı “%100 Itema’dır”. 
Itema, en eski ve en sadık Müşterilerimizden birisi olan Albini ile uzun 
süreli bir ortaklığa sahip olmaktan dolayı gurur duyar. Itema ve Albini, 
Albini’nin seçkin ve birinci sınıf gömleklik kumaşları dokumak üze-
re ihtiyaç duyduğu azami çeşitliliği ve esnekliği sağlayan rapiyerli 
R9500’ü geliştirmek ve mükemmelleştirmek için çok yakın bir şekilde 
çalışmaktadırlar.
(Tüm Mısır pamuğunun “Kraliçesi” olarak da bilinen) Giza 45’te oldu-
ğu gibi doğrudan işlenen ve dikkatlice seçilen hammaddeleri, en has-
sas iplik numaralı üstün kalite iplikleri ve yılda 20.000’in üzerinde farklı 
kumaşı sürekli olarak araştırıp geliştiren Albini, imalat süreçlerinin her 
bir aşamasına mükemmeliyet, inovasyon ve tutkuyu katmaktadır.  
Dokuma, en hassas ve en özel ipliklerle en kompleks yapıdaki doku-
maların bile üstesinden gelebilecek şekilde Itema tarafından önerilen 
istisnasız olarak en modern dokuma tezgahları ile tam olarak donatıl-
mış Albini’nin dört fabrikasında yapılmaktadır. Silvio Albini’nin tabiriyle 
dokuma fabrikalarının tamamı “%100 Itema’dır”.

Marka Yüzümüz Albini Group 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Cotonificio Albini’nin 
Başkanı Silvio Albini ile Tanışın.

Lüks gömleklik kumaş denilince; en sofistike ve yüksek kalite 
gömleklik kumaşlardan bazılarını dünya ile entegre şekilde, 
inovasyon aklıyla ve kalite odaklı yaklaşımla üreten Albini 
kesinlikle prestijin zirvesinde yer almaktadır. İnovasyonun 
ve mükemmeliyetin hiç şüphe yok ki adeta bir tedarikçisi 
olan Albini, karışık tasarımlı kumaşların en hassas ve en 
özel ipliklerle en kompleks yapıdaki dokumalarını sadece 
Itema’nın teknolojisine emanet etmiştir. 

Yetmişbeş yılın üzerinde bir süredir Candiani dünyanın en seçkin 
moda markalarından bazılarına prestijli, yüksek kaliteli Denim ku-
maşları tedarik etmektedir.
Aileye ait şirket, Kuzey İtalya’da Milan, Varese ve Novara arasında 
yeşil düzlüklerde yer alan Robecchetto’da 1938 yılında kurmuştur. 
Başlangıçtan bu yana, Candiani ailesi öncü Şirketin ayak izlerini, 
insan sermaye değeri, teknoloji ekipmanları ve sürdürülebilir üretim 
cinsinden vermiştir.
Candiani Denim dünya çapında bir kalite unsuru olarak tanınmış-
tır ve İtema eşi benzeri olmayan sınıfının en iyisi dokuma makinası 
ile bu seçkin Denim dokuma yapımının bir parçası olmaktan gurur 
duymaktadır: Projectile P7300HP.

Burada Marka Elçimiz Candiani Denim’in 
sahibi Dr Gianluigi Candiani ile Tanışın ve 
seçkin İtalyan başarı hikayesi hakkında 
daha fazlasını keşfedin.
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tan’da Itema’nın en son modeli olan R9500’ü kuran ve onun üstün 
tekstil performansını ve yüksek makina randımanını deneyen ve 
tekrarlayan birçok sipariş ile seçimini teyit eden ilk şirketlerden biri 
olmuştur. 5 son model tesiste 400’ün üzerinde Itema rapier maki-
nası kurulu sistemi bulunan D’Decor her gün 120.000 m2 üzerinde 
dünya genelindeki tüm evler için yüksek kaliteli kumaş üretmekte-
dir. Ağızlıktaki hem kılavuz kancalı SK Atkı Transfer Sistemi hem de 
kılavuz kancasız FPA Atkı Transfer Sistemi ile sınıfının en iyi rapier 
makinası olan Itema R9500 sadece birkaçını adlandıracak olursak, 
lureks, şönil ve linen benzeri kalın ve narin atkı iplikleri de dahil ol-
mak üzere desen ve ipliklerde sınırlama olmaksızın geniş bir yelpa-
zede döşeme ve perde kumaşı dokumaya olanak tanır.

Marka Elçimiz D’Decor’un Genel Müdürü Bay 
Ajay Arora ile tanışın ve dokuma teknolojisinde 
sınıfının en iyisi olan Itema’nın bir Şirketin 
başarısına nasıl katkı yaptığını keşfedin…

BAZEN TİCARET SADECE TİCARİ TAKAS DEĞİL AYNI 
ZAMANDA GERÇEK BİR ‘KAZAN KAZAN’ İLİŞKİSİDİR. 
ŞİRKET KURULUŞUNDAN BU YANA ITEMA RAPIER 
DOKUMA MAKİNALARI İLE ÜRETTİĞİ SOFİSTİKE DOKUMA 
DÖŞEMELİK KUMAŞLARI İLE DÜNYA GENELİNDE BİLİNEN 
ITEMA’NIN SADIK MÜŞTERİSİ OLAN D’DECOR İÇİN DE 
DURUM BU ŞEKİLDEDİR.

D’Decor’un Genel Müdürü Bay Ajay Arora’yı dinlediğinizde D’De-
cor’un başarısının arkasında ne olduğunu hemen hissedersiniz: 
Müşterilerine yalnızca en iyiyi sunma kararlılığı. Ve bu nedenle D’De-
cor ile Itema arasında derin bir bağ bulunmaktadır. İki şirket arasın-
daki işbirliği D’Decor’un Tarapur, Maharashtra, Hindistan’da kurul-
duğu ve Itema rapier Süper Excel ile döşemelik kumaş üretimine 
başladığı 1999 tarihine kadar dayanır. Bu tarihten bu yana D’Decor 
yumuşak döşemelik kumaşlarda dünyanın en büyük üreticisi haline 
gelmiştir ve her yıl yeni dokuma makinaları kurarak Itema’ya olan 
güvenini mütemadiyen göstermiştir. 2013 yılında D’Decor Hindis-

Berteks Tekstil, 1922’de kurulmuş bir aile işletmesi olup sürekli bü-
yüyerek Avrupa’daki en önemli sofistike perde kumaşı imalatçıla-
rından biri haline gelmiştir. Tasarım ve kalite odaklı bir kuruluş olan 
Berteks, ürün portföyüne sürekli yenilikçi kumaşlar katmayı başar-
mış, böylece müşterilerine teknik sınırların ötesine uzanan sonsuz 
çeşitlilikte kreatif imkânlar sunabilmiştir. Son 30 yıldır, Berteks’in 
seçkin pliseli, zebra ve black-out perdeleri sadece Itema’nın (ar-
mürlü ve jakarlı) rapier makinelerinde dokunmuş, bu ise Berteks’in 
çok yönlü kumaşlar ve makine güvenilirliği konusunda benzersiz bir 

Marka Yüzümüz Berteks Tekstil Başkanı 
Berk Noyan ile Tanışın.

seviyeye ulaşmasını sağlamıştır. Berteks Tekstil Başkanı Sn. Berk 
Noyan’la yapılan görüşmede, şirketin, tekstil sektöründeki yaygın 
istikrarsızlıkla etkili bir şekilde başa çıkabilmek için piyasa talep-
lerine kolayca uyum sağlama yeteneğine sahip olduğu, bunu ise 
ürün portföyüne giysi kumaşları gibi yeni ürünler ekleyerek sağladığı 
öğrenilmiştir. Bu kıvraklığı mümkün kılan şey ise Itema R9500’ün 
rakipsiz esnekliği olmuştur.
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Marka elçisi 
Sayın İhsan İpeker 
- İpeker Tekstil Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Üyesi ile tanışın

Gelecek yönelimli bir şirket. Bursa’da faaliyet gösteren bir 
tekstil şirketi olan İpeker en iyi bu şekilde tarif edilebilir. 
1930’da kurulmuş olan İpeker dünyanın tanınmış markaları 
için yenilikçi ve kreatif moda kumaşlar üretiyor ve bugün 
dokuma dünyasının az sayıdaki “vegan” şirketlerinden birini 
temsil ediyor. 

Faaliyetlerine ilk başladığında, İpeker’in işlediği iplik türü esas olarak 
ipekti. Bu yüzden adını “İpek” olarak seçti. Fakat yıllar içinde, odak 
noktasını giderek daha sürdürülebilir üretim süreçlerine çevirdi ve 
giderek Cupro dokumada tam bir uzmanlık kazandı. 
Şirket bugün Cupro, New Life, rayon, viskoz, polyester, pamuk, mo-
dal, keten, poliamit, akrilik, asetat, elastan ve daha birçok farklı iplik ka-
rışımını son derece kaliteli dokuma makinelerinde işliyor. Itema R9500 
rapier dokuma makinesi İpeker’in ileri teknoloji üssü konumundaki 
tesislerinde merkezi bir rol oynuyor. Bu ise gelecek yönelimli bu Türk 
şirkete en zengin iplik ve desen çeşitlerini dokuyabilme imkânı veriyor. 

Marka elçimiz 
Sayın Mustafa Buluntu 
- Koton Yönetim Kurulu Başkanı ile tanışın

Kahramanmaraş bölgesi Türk tekstilinin en zengin havzalarından 
biridir ve Koton bu çerçeveye mükemmel şekilde uymaktadır. 2011 
yılında üç ortak tarafından kurulan Koton, pamuklu kumaşta geniş 
bir ürün gamında üretim yapmaktadır.  Gelişmiş bir tekstil şirketi 
olan Koton, sadece üretimle yetinmedi.
Aslında, pazarlama öncüleri olarak, firma sahipleri, Koton’un kuru-
luşundan sadece bir yıl sonra, kendi kumaşlarını doğrudan hazır gi-
yim eşyalarına tedarik etmek ve satmak için “Pelle” moda markasını 
pazara sunmaya karar verdiler.
2016 yılında Koton yönetimi, 32 adet Airjet A9500’ün alımını onay-
layarak Itema’ya olan güvenlerini gösterdi.
Bu güven, A9500’lerin kurulumlarının ardından elde edilen üretim 
hızı ve düşük enerji tüketimindeki mükemmel performans sayesin-
de kendini kanıtladı, belirtilen her iki kriterde de, şirkette hâlihazırda 
kurulu olan rakip makinaların performansından daha iyi sonuç alın-
dığı rapor edildi. 
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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 Ce-
lal, Namık ve Fatih’i çevreleyen ve koruyan babanın ismi olan Os-
man’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 elçisi 
Sayın Zafer Katrancı 
- Yönetim Kurulu Başkanı ile tanışın

Türkiye’nin en büyük 500 işletmesinden biri olan Ozanteks, 
1973 yılından bu yana ev tekstil kumaşları imal etmektedir.

Geniş ürün portföyünde, her zaman piyasadaki en ileri makinelerle 
dokunmuş olan yumuşak, yüksek kalitede lüks havlu kumaşlardan 
özellikle bahsetmek gerekir. Bu sofistike dokuma şirketi ile Itema 
arasındaki güçlü ortaklık İtalyan şirketin ünlü rapier havlu makine-
lerine kadar uzanmaktadır. Bu ortaklık ilişkisi son yıllarda Itema’nın 
son model rapier makinesi R9500terry’nin kurularak şirket ta-

rafından kullanılmaya başlanmasıyla yenilenmiştir. Ozanteks’i kendi 
müşterileri arasında saymak Itema’ya gurur vermektedir. Özellikle 
rapier teknolojimiz Ozanteks’e, tıpkı sahibi Sn. Zafer Katrancı’nın 
da belirttiği gibi, dünya çapındaki havlu kumaş piyasasının en üst 
sıralarında rekabet etme şansı verirse bu gururumuz daha da arta-
caktır.  Counting a Ozanteks among its Customers, gives Itema a 
reason of pride, especially if our rapier technology allows the com-
pany to compete at the highest levels in the worldwide terry fabric 
market as evidenced by Mr. Zafer Katranci, Ozanteks owner. 
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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 oyun-
cularından 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 faz-
la 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.

Büyükelçi Sayın Hüseyin Koç ile tanışın 
- RB Karesi Dokuma Müdürü

Bütünleşik bir tekstil imalat şirketi olan RB Karesi, faaliyetlerinin her 
aşamasında titiz ve etkili bir yaklaşım sergiliyor. Bursa’daki tesis-
lerine girildiğinde, dünya çapındaki başarısının her prosesin arka-
sında yatan kusursuz organizasyona dayandığı hemen anlaşılıyor. 
Sektörde en yüksek verimlilik oranlarını yakalamış olan bu şirket 
dokuma konusundaki başarısını ise güvenilir, ileri ve esnek dokuma 
teknolojilerine borçlu. Toplam 248 adet Itema dokuma makinesine 
(124 airjet A9500 and 124 rapier R9500) sahip olan ve her Itema 
dokuma makinesinin mükemmel tekstil çeşitliliği ve makine perfor-
mansı sunduğu etkileyici RB Karesi dokuma tesisi üretim becerileri 
ve işletme hızı açısından piyasada bir referans noktası oluşturuyor.  
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Marka elçisi 
Sayın Seyfi Başer 
- Yedeks Tekstil Sahibi ile tanışın

Yedeks Tekstil’in sahibi Sn. Seyfi Başer’in dediği gibi, 
piyasada bir şirketin isminin nasıl anıldığı kâr kaygısının 
önüne geçmişse, tam da Yedeks gibi örgütlenmiş bir şirket 
hayal edilebilir. 

Son derece profesyonel ve vasıflı şirket çalışanları imalat sürecinin 
her aşamasına özen göstermekte, bu ise müşterilere yüksek kalitede 
ürün sunulmasını garanti etmektedir. Yedeks, 1986’dan bu yana (ve 
bu sürecin başından beri Itema ile işbirliği yaparak) seçkin havlu ku-
maşlar tasarlamakta ve imal etmektedir. Yeni Itema R9500terry Yma-
kinesini ilk kullananlardan biri olan Yedeks, yeni teknolojinin makine 
hızını artırarak, kumaş çeşitliliğini benzersiz bir seviyeye çıkararak ve 
kullanıcı dostluğunu optimum noktaya getirerek kumaş kalitesini ve 
imalat verimliliğini nasıl artırdığını göstermiştir. Yedeks Tekstil gibi ku-
maş üreticileri Itema rapier havlu makinesi R9500terry’nin teknolojik 
üstünlüğünün değerli tanıkları durumunda bulunmaktadır. 
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Istanbul 
14 – 17 Nisan
Hol 2 – 214

Görüșmek üzere

Itema @ ITM 2018

Stil Havlu kumaş

Atkı Transfer Sistemi SK tip Klavuz Kancalı Tefe

Çözgü Malzeme · İplik Numarası ❙ Çözgü sıklığı/cm 
Pamuk · Zemin Ne 30/2 – Hav Ne 24/2 ❙ 12 +12

Atkı Malzeme · İplik Numarası ❙ Atkı Sıklığı/cm
Pamuk · Havlu Ne 16/1 – Bordür Ne 24/2  
❙ 21 Havlu – 60 Bordür

Tarak eni 345 cm

Ağızlık açma makinesi Stäubli Dobby 3020

Öne Çıkan Özellikler • Piyasada 380 cm’lik özgün genişlik
• NCP – New Common Platform                 

(Yeni Ortak Platform)
• Havlu kumaş dokuma oranı ve hav yüksekliği 

için elektronik ve programlanabilir cihaz
• ROTOCUT Atkı Kesici
• Pozitif hav geriye yatma merdanesi

Rapier 
380 cm

Stil Denim

Atkı Transfer Sistemi SK UltraLight Rapierler

Çözgü Malzeme · İplik Numarası ❙ Çözgü sıklığı/cm 
Pamuk · Ne 8/1 ❙ 22

Atkı Malzeme · İplik Numarası ❙ Atkı Sıklığı/cm
Pamuk/Likra  · Ne 10/1 + 78 dtex ❙ 18

Tarak eni 201 cm

Ağızlık açma makinesi Stäubli Dobby 3060

Öne Çıkan Özellikler • iSAVERTM – ItemaLab ürünü
• Önemli Miktarda Enerji Tasarrufu
• Yeni Şerit-Kanca Sistemi
• Yeni SK UltraLight Rapierler
• Geliştirilmiş Itema Ağız Açma Geometrisi
• Optimum Ergonomi
• Ergonomik Rapier Açıcı
• New ISD – Bağımsız Kumaş Kenarı Cihazı
• Denim Kumaşlar için Konsol Üzeri Itema 

Tekstil Yardımı

Rapier 
220 cm

Weaving Machines Line-Up
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Istanbul 
14 – 17 Nisan
Hol 2 – 214

Görüșmek üzere

Stil Perde

Atkı Transfer Sistemi SK tip Klavuz Kancalı Tefe

Çözgü Malzeme · İplik Numarası ❙ Çözgü sıklığı/cm 
Polyester · 70 den ❙ 30

Atkı Malzeme ❙ Atkı sıklığı/cm
Polyester ve Fantezi İplik  ❙ Değişken atkı  
sıklığı 

Tarak eni 320 cm

Ağızlık açma makinesi Stäubli Dobby 3020

Öne Çıkan Özellikler • SK Atkı Transferi
• Motorlu Atkı Kesici
• NCP – New Common Platform                 

(Yeni Ortak Platform)

Stil Giysi

 

Çözgü Malzeme · İplik Numarası ❙ Çözgü sıklığı/cm 
Pamuk · Ne 40/1 ❙ 34

Atkı Malzeme · İplik Numarası ❙ Atkı sıklığı/cm 
Pamuk/Likra · Ne 40/1 +44 dtex ❙ 24

Tarak eni 203 cm

Ağızlık açma makinesi Stäubli Dobby 3260

Öne Çıkan Özellikler • NCP – New Common Platform             
(Yeni Ortak Platform)

• BLC – Fırçalı Likra Sistemi 
• ELD - Elektronik Leno Cihazı 

Havajet 
220 cm

Rapier

340 cm

Courtesy of R.E. Öz-Eli Tekstil Courtesy of Berteks Tekstil



Ocak MayısŞubat HaziranMart Nisan

İtema İnovasyon 
Tanıtım Turu
Bursa, Türkiye

İtema İnovasyon 
Tanıtım Turu
Pingdi, Çin

İtema İnovasyon 
Tanıtım Turu
Denizli, Türkiye

EGE TMF
Denizli, Türkiye 

Colombiatex
Medellin, Kolombiya

DTG
Dhaka, Bangladeş

EgyTex
Kahire, Mısır

ACITF
Addis Abeba, Etiyopya

İtema İnovasyon 
Tanıtım Turu
Tarapur, Hindistan

İtema İnovasyon 
Tanıtım Turu
Vijayawada, Hindistan

İtema İnovasyon 
Tanıtım Turu
Solo, Endonezya

Saigontex
Ho Chi Minh City, Vietnam

KTM
Kahramanmaraş, Türkiye

Indo Intertex
Jakarta, Endonezya

Igatex
Karaçi, Pakistan

Techtextil
Frankfurt, Almanya

Itema  2017 Events Review

Texposure
Ichalkaranji, Hindistan
11-14 Ocak 2018

Colombiatex
Medellin, Kolombiya
23-25 Ocak 2018

GTEX
Karaçi, Pakistan
26-28 Ocak 2018

DTG
Dhaka, Bangladeş
08-11 Şubat 2018

Egystitch & Tex 
Kahire, Mısır
15-18 Mart 2018

Inlegmash
Moskova, Rusya
20-22 Mart 2018

Indointertex
Jakarta, Endonezya
04-07 Nisan 2018

Saigontex 
Ho Chi Minh City, 
Vietnam

11-14 Nisan 2018

Simatex
Buenos Aires, Arjantin
10-13 Nisan 018

ITM
İstanbul, Türkiye 
14-17 Nisan 2018

Igatex
Lahor, Pakistan
26-29 Nisan 2018

FIA 
Cezayir, Cezayir
08-13 Mayıs 2018

Techtexil             
Kuzey Amerika 
Atlanta, GA, ABD
22-24 Mayıs 2018



Eylül EkimTemmuz KasımAğustos Aralık

İtema İnovasyon 
Tanıtım Turu
Dhaka, Bangladeş

İtema İnovasyon 
Tanıtım Turu
Kahire, Mısır

Somet 50 Yıl 
Yıldönümü Kutlaması
Şangay, Çin

ITMACH
Ahmedabad, 
Hindistan

İtema                
İnovasyon 
Tanıtım Turu
İsfahan, İran

Irantex
Tahran, İran

Itema Japan             
Open House
Osaka, Japonya

Itema Switzerland 
Open House
Zuchwil, İsviçre

CAITME
Taşkent, Özbekistan

Techtextil India
Mumbai, Hindistan

İtema İnovasyon 
Tanıtım Turu
Ho Chi Minh City, Vietnam

İtema İnovasyon 
Tanıtım Turu              
Üniversite Günü
Ho Chi Minh City, Vietnam

Itema Kampüsü              
Pakistan Açılışı
Lahor, Pakistan

Texworld ASFW
Addis Ababa, Etiyopya

Somet 50 Yıl Yıldönümü 
Kutlaması
Colzate, İtalya

Expotextil
Lima, Peru

İtema İnovasyon 
Tanıtım Turu              
R9500 & R9500terry
Daegu, Güney Kore

İtema İnovasyon 
Tanıtım Turu 
AITEX, İspanya

Febratex
Blumenau, Brezilya
21-24 Ağustos 2018

Techtextil China
Şangay, Çin
04-06 Eylül 2018

Caitme
Taşkent, Özbekistan
11-13 Eylül 2018

KTM
Kahramanmaraş, Türkiye
27-29 Eylül 2018

Exintex
Puebla, Meksika
02-05 Ekim 2018

IFAI 
Dallas, TX, ABD
16-18 Ekim 2018

ITMA ASIA
Şangay, Çin
15-19 Ekim 2018

Itema  2018
Exhibitions Calendar

Expotextil 
Lima, Peru 
08-11 Kasım 2018



Italy · Switzerland · China · Hong Kong · India · Japan · USA · Dubai
www.itemagroup.com 

contact@itemagroup.com

Itema ınınıfındaki en iyi dokuma makineleri, yedek parçaları ve 
entegre hizmetlerini içeren ileri dokuma çözümleri ile dünyada 
lider bir tedarikçidir.

Şirketimiz dünyada en önde gelen üç atkı aktarma teknolojisi 
olan rapier, airjet, havajet ve projektil geniş ürün yelpazesiyle 
ve dokuma makinelerinda teknolojik gelişime ve sürekli 
yenilikçiliğe bağlılık göstererek sunan tek imalatçıdır.

Itema hakkında daha fazla bilgi için, ülkenizdeki Satış Ekibimiz 
ile irtibata geçmek için, dokuma makinelerimiz hakkında daha 
fazla bilgiye sahip olmak için ya da yedek parça siparişleriniz 
için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz www.itemagroup.com

3 TEKNOLOJI

1 MARKA


