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We work for
gelecek için çalışıyoruz

IKIEL MACHINERY has been a leading company
with respect to power transmission and tex le
machinery since 1991.
It has succeeded in producing machines with
low maintenance by using the latest technology of
Rebeaming and Ballwarping machines and with high
eﬃciency for personnel and opera on.
Serving as 5000 m² closed area and 11000 m²
open area, İKİEL MAKİNA con nuously improves its
service quality. It maintains privileged place in the
sector with its wide range of products, stock variety
and quality manufacturing.
İKİEL MAKİNA provides ideal technical and
commercial solu ons for all products and services.
For maximum customer gain İKİEL MACHİNARY
provide excellent solu ons before for rope dying
and weaving machines.

Kalite
tesadüf
değildir

1991 yılından günümüze kadar güç aktarma
organları ve teks l makineleri alanında lider ﬁrma
olmayı “İKİEL MAKİNA” kendine hedef seçmiş r.
Denim sektöründe; Halat Açma ve Halat Sarma
makinelerini son teknoloji kullanarak minimum
bakım ve personel ile işletme için verimliliği yüksek
makineler üretmeyi başarmış r.
5000 m² kapalı alan ve 11000 m² açık alan
olarak hizmet vermekte olan İKİEL MAKİNA hizmet
kalitesini sürekli geliş rerek Geniş ürün yelpazesi,
Stok çeşitliliği ve Kaliteli İmala ile sektördeki
ayrıcalıklı yerini muhafaza etmektedir.
İKİEL MAKİNA tüm ürün ve hizmetler için ideal
teknik ve cari çözümler sunar. Maksimum müşteri
kazancı sağlayarak, çözgü örme, dokuma
makinelerinde mükemmel çözümler sunmaktadır.

Quality
is not a
coincidence.

vizyon
To be the world biggest company with an accessible network and
market volume by challenging their own knowledge and experience
for the use of our machinery and services all over the world.
Makine ve hizmetlerinin bütün dünyada kullanılması için öncelikle kendi
bilgi ve tecrübelerine meydan okuyarak, erişilebilir bir ağ ve pazar
hacmi ile dünya devi olmak.

www.ikielmakinasanayi.com.tr
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To live The
Spirit of Industry
and Heart of
Technology

“

safeand
secure
process

philosophy
”

EN

misyon
To con nue to be with you as the most accurate and reliable choice of
customer demands with the rapidly changing world.
Hızla değişen dünya ile müşteri taleplerini en doğru ve en güvenilir
tercihiniz olarak daima yanınızda olmaya devam etmek.

Güvende ve Güvenli Süreç

”

From the design stage to the sustainable product
and produc on, the produc on of machined and
TR
machinable machine equipment at the highest level
with rigorous R & D and engineering is to make the
produc on at world standards.
To serve the industry make product and sevices'
with in all standards and reliable products.
And produce the machines of future with
industry 4.0 we develop automa on and control
system with high level engineering.

“

Felsefemiz;

Sürdürülebilir ürün ve üre m için Tasarım
aşamasından, Talaşlı üre m ve eklenebilir makine
ekipmanlarının en üstün seviyede z Arge ve
mühendislik ile yaparak üre mi dünya
standartlarında yapmak r.
Ürün ve hizmetlerinin üre m standartlarını
bütün standartlara uygun ve güvenilir ürünler
üreterek sektöre hizmet etmek r.
Ürünlerde Otomasyon ve kontrol sistemlerini
sürekli mühendislik geliş rerek bugünün
teknolojisini endüstri 4.0 ile geleceğin makinelerini
üretmek.
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our

Sosyal
Poli kamız

social
“ policy
and we

innova ons come
from the minds of
determined people.

”

“Yen l kler kararlı nsanların
aklına gel r.”

EN

TR
İKİEL MAKİNA's success; The company has highly
qualiﬁed and mo vated employees, because
innova ons come from the minds of determined
people.
Suppor ng the young genera on with a global
talent pool, providing innova on and discipline to
the principles of R & D and innova on, is an
important principle for our employees to oﬀer an
opportunity for their professional development.
To provide employees with in-house training,
periodic qualiﬁca on, demand analysis and
encouragement of on-the-job training.

İKİEL MAKİNA'nın başarısı; Şirke n yüksek
nitelikli ve mo vasyonlu çalışanlarının olmasıdır,
çünkü yenilikler kararlı insanların akıllarından
gelir.
Genç neslin küresel bir yetenek havuzu ile
desteklenmesi, arge ve inovasyon ilkelerine
yenilikçilik ve disiplinle, çalışanlarımıza mesleki
gelişimleri için sunulan bir rsat sunmak önemli
ilkesidir.
Çalışanların kurum içi eği mlerle, periyodik
olarak niteliklilik, talep analizleri ve işbaşı
eği mlerinin teşviki ile işte daha fazla gelişme
sağlamak.
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Rebeaming Machine Descriptionand Technical Data

İn the tex le industry rebeaming machines process used to wrapping
the yarn which is dyed rope a er ropedying machines and prepare for
Sizing machine process .
İkiel Machinery have designed rebeaming machine for min. Maintenance
and max. eﬃcient . what technological changes are made
as you see below.
Automa c stop systems for rebeaming machine
Knot detec on;
if any knot or mixed rope come out from bucket then this system stops
the machine and warn operator before happen more tension on the rope
and break oﬀ the yarn.
Cross rope detec on;
System detect the cross yarn which are put in ball warping department so
it prevent to stop
Altought decreasing range of break oﬀ that is lease compsystem .this
system combing the yarns all the me while machine running so it
prevents adherent yarns and separate them.
Automa on for recipe
Rebeaming machine has automa on for all types then operator can
choose it and machine can arrange itself best running se ng which are
tension,speed,back running tension etc.. So the operator can not operate
the machine uncontrolled.
Moderniza on of known mechanic system
·To make minimal machine mechanic break down and to produce
produc vıty then have made lots of mechanic changing .beam holding
system changed and canceled all gears,bearing,screw mill and used
pinoma c systems.
·Main motor transmission sytem canceled and movement giving directly
from motor .
·Beam centering and push up sytem canceled and directly centering was
possible .
·According to this pistons canceled.
·Comb accordion system made just a accordion comb system can move 6
axis for max eﬃcient
·Operator standing ıntegrated on machine.
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Produc vıty
All this changing provide that machine is working min.stop and break
down so a operator can run two machine at the same me
**in rebeaming department million meter break oﬀ average decreace
from 5.5 to 2.5-2.8.
**according to calık denim
Maın materials used ın machıne
•Motors,plcs,hmı and inverters are Sıemens
•Reducers Lenze
•Pneuma cs Smc
•Rollers and bearing Ina – Fag and Timkep .
•Air breaks (Airﬂex) Eaton .
•Fans Ebm-Pabs
•Loadcell Esit
•OPERATOR STANDING INTEGRATED ON MACHINE.
PRODUCTIVITY
ALL THIS CHANGING PROVIDE THAT MACHINE IS
WORKING MIN.STOP AND BREAK DOWN SO A OPERATOR CAN
RUN TWO MACHİNE AT THE SAME TIME
**IN REBEAMING DEPARTMENT MILLION METER BREAK
OFF AVERAGE DECREACE FROM 5.5 TO 2.5-2.8.
**ACCORDING TO CALIK DENIM
Rebeaming Machine Descriptionand Technical Data

Halat Açma Makinesinin Ana Teknik Verileri
Width

1800 mm. + 2000 mm.

BeamDiameter

φ1000 mm

Yarn speed

0～400m. / min.

İnstalled Power

22kW

Genişlik
Levent Çapı
Çözgü Hızı

Ana Motor Gücü

Machine Weight (All Equipments Included) 3800 Kg.
Makine Ağırlığı ( Bütün Ekipmanlar Dahil)
Avarage Machine Size
Ortalama Makine Boyutu

3770 mm (L) x 1700 mm (W) x 2600 mm (H)
3570 mm (L) x 1700 mm (W) x 2600 mm (H)
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engineering
produc on
tex le

understanding
“güvenli teknoloji üreten anlayış”

technology producing

Engineering

Mühendislik;

industry 4.0 is Our basic principle of
produc ons. We do our job with brainstorming
and love.

Endüstri 4.0 Üre mlerimizin en temel ilkesi
olarak kalplerimize işlemiş r. İşimizi beyin
r nasının yanında kalbimizi katarak aşkla
yapmaktayız.
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Halat Açma Makinesinin Ana Teknik Verileri
Bu makine çeşitli ip boyama makineleri için uygundur. Kovalara boşalır
ve bunları çözgü üzerine eşit olarak dağı r. Boyutlandırma için levente
sarılır.
Halat açma makineleri
Halat açma makinelerinde otoma k duruşlar
Makinelerde karışık sensörü; kavadan çıkan karışık yada düğümlü halatlar
bu sensörden geçerken makine otoma k olarak durur,karışık veya
düğümden dolayı teller gerilmediği için makine durur ve kopma ih mali
ortadan kalkar.
Makinelerde çapraz sivici; halat saramda a lan çapraz iplikler siviçten
geçerken sivicin yardımı ile makineyi durdurur ve tarakta çapraz kaynaklı
kopuşları engellemiş olur.
Makinede lamel sistemi; lamel sistemi ile tel koptuğu an lamel düşer ve
makine durur hatalı gitme engellenmiş olur.
Halat açma makinelerinde geri alım sistemi
Makinelerde leven n içine her hangi bir şekilde kaçan uçlar sınırsız geri
alma ile düzel lir. Makine üzerinde bulunan fanlar sayesinde çözgü üzerinde
ki yabancı maddeler temizlenir. Makineler üzerinde yapılan bu
değişikliklerle birlikte tüm olumsuz durumlarda makinenin otoma k duruş
yaparak hataları minimum düzeye çekilmiş ve en büyük kazanım olarak iki
makinede tek operatör çalışması sağlanmış r.

Kopuşların düşmesinde ki etmenler,
Makinelerde kopuş nedenleri ortadan kaldırarak tüm olumsuzluklarda
makine duruşu sağlanmış r ve buda makinelerde kopuş ortalamasını
düşürmüştür.
Kopuş ortalamasını düşüren diğer bir etmen ise tarama sistemi ile
yapılmış r; halat boyadan yapışık gelme ih maline karşı tarama sistemi
yapılmış ve çözgünün tarağa girmeden önce taranarak yapışık gelen yerler
%70 oranın da açılarak taraktaki kopuşların önüne geçirilmiş r.
Halat açma makinelerinde plere göre reçeteler oluşturulmuş ve
otomasyon sistemine sorumlu kişi tara ndan oluşturulan reçeteler
(tansiyon-hız-geri alım tansiyonu gibi) veriler girilerek operatörün rastgele
çalışması ortadan kaldırılmış r.
Yapılan tüm bu değişikliklerle beraber elde edilen kazanımlar ;
Halat açma bölümünde kopuş ortalaması mmk'da 5lerden 2,8 düşmüş
Halat açma bölümünde iki makinede bir operatör çalışması sağlanmış r.
Kullanılan bütün elektrik ve şalt grubu, Motorlar ve invertörler SIEMENS
Markadır.
Kullanılan Redüktörler LENZE markadır.
Pnoma k Pistonlar SMC Markadır.
Rulman ve Yataklar INA – FAG ve TİMKEP Markadır.
Havalı Frenler (Air Flex) EATON Markadır.
Sensörler SİCK Markadır.
Dokunma k Kumanda Paneli SIEMENS Markadır.
Fanlar EMB – PABS
Lotsel ESİT

07

Produc on

Üre m;

Tex le

Teks l;

We approach all stages of produc on with a
focus on material quality, con nuous tes ng
and quality control.

Üre min bütün aşamalarında malzeme kalitesi
ve sürekli test ve kalite kontrol odaklı yaklaşarak
endüstrinin verdiği bütün ekip ve ekipmanlarıyla
projelendirmeden talaşlı imalata ve montaja
kadar büyük zlikle yapmaktadır.

We are developing the most compact, reliable
and most stable machines for the world's largest
sector which is Tex le. We are happy and
conﬁdent to serve you.

Dünyanın en büyük sektörü olan teks l
sektörüne ip'e hükmeden makineler
üretmek sanatçının ilmek ilmek işlemesi
gibi bizlerde dokunan her ip ve kumaştan
zevk alıyoruz. Dünyanın en kompakt ve
güvenilir ve çalışması en is krarlı makilerini
geliş riyoruz. Size hizmet etmekten mutlu
ve huzurluyuz.

Quality
is not a
coincidence..
Kalite tesadüf değildir..
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İKİ EL MAKİNA SANAYİ İTH. İHR. TİC. ve PAZ. LTD. ŞTİ.
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