Şirikçioğlu Grup
Türkiye‘deki Kompakt ve Open End iplik tesisi
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TÜRKIYE’DEKI KOMPAKT VE OPEN END IPLIK TESISI

Şirikçioğlu Grup

Şirikçioğlu Mensucat; Kahramanmaraş’ta 1996, Kayseri’de
2013 tarihinden bu yana tekstil sektörünün
• ring
• open end
• tekstürize iplik
• partially oriented yarn (POY)
• ham dokuma
• non-denim dokuma
• denim dokuma
alanlarında faaliyet gösteren ve 162 000 iğlik ring, 27 000 rotor open end, 5 200 iğlik tekstüre kapasitesi ile günlük 350
000 ton iplik, 841 adet dokuma tezgahı ile de aylık 10 milyon
metre Denim ve Non Denim Kumaş Tasarım, Üretim ve Satışında tüm dünyaya 4 000 kişilik kadrosu ile hizmet vermektedir.
Denim ve Non denimde; W denim, Marassi tescilli markalarımızla tüm dünyaya yenilikçi
• hyperstretch
• rigid, ozonlu, zımparalı, lazerli, baskılı, kaplamalı, overdyelı ve
kalenderli denim
• farklı elyaflar ile karışım yapılmış denimler
• cotton-modal denim
• cotton-Tencel denim
• cotton-PES denim
• ve daha çok sayıda elyaf çeşidi ile kombine edilecek
teknolojik ürünler ile hizmet sunmaktayız.
İplikte; Polyline, Cottonline, Roseline, Trendline, Twistline tescilli markalarımızla tüm dünyaya
• Amerikan, Yunan, Brezilya ve Avustralya pamukları
• Tencel
• Modal
• Viskon
• Polyester
ile yenilikçi ve teknolojik ürünler (Karde, Core Spun, Core
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Spun Şantuklu, Penye, Compact, Siro yarn, Şantuklu, Core yarn,
Open End, Open End Şantuklu, Tekstürize Pes Elastanlı, Teksturize Pes Elastansız, Twist yarn ve 10 ton/gün Poy Üretimi) sunmaktayız.
VİZYONUMUZ

Vizyonumuz; Tekstil sektöründe Dünya markası olmaktır. Bu
doğrultuda kalite hedeflerini sürekli gözden geçirerek birim hedeflerimize ulaşmak, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki eğitimlerine katkıda bulunmak, iş sağlığına ve güvenliğine önem
vermek, yerel ve uluslararası normlara uygun çalışan bir şirket
olmak, çevre ve insana saygıyı ön planda tutarak üretim yapmak, sosyal sorumlulukların bilincinde olmak ve katkıda bulunmak,Yenilikleri takip etmek, Müşteri memnuniyetini esas alarak
pazardaki yerimizi sürekli iyileştirmek, sürekliliğin güvencesi
olan dürüst ve kaliteli ürün sunmak, müşterilerimize hızlı servis vermek misyonumuzdur.
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RIETER

ELYAF HAZIRLIK

The Comfort of Competence

Elyaftan şeride mükemmel koordineli
teknoloji

Rieter kısa elyaftan iplik üretimi için kullanılan tesislerin önde
gelen tedarikçisidir. Rieter yetkin bir iş ortağı olarak, müşterilerinin hayatını kolaylaştırır. Başlangıç yatırım görüşmelerinden
iplik işletmelerinin başarılı bir şekilde çalışmasına kadar geçen tüm süreçlerde hayati tavsiyelerde bulunur ve destek sağlar. Rieter’in elyaftan ipliğe ve bitmiş ürüne kadar kapsamlı bilgi
birikimi, yenilikçi makinaların ve sabit iplik kalitesinin temelini
oluşturmaktadır.
DEĞERLİ SİSTEMLER

Rieter elyaf hazırlık makinaları, zedelemeden açmayı, etkin temizlemeyi ve elyafın yoğun bir şekilde karıştırılmasını garanti
eder. Operatör dostu kolayca yapılan ayarlamalar ve yüksek temizleme verimliliği, mükemmel iplik kalitesi için en iyi niteliklerdir. Mümkün olan en fazla hammadde kullanımı, harman hallaç hattındaki komponentlerin ideal bir şekilde koordinasyonu
ile gerçekleştirilir. Rieter tarak makinaları, işletme şartlarında
başarısı kanıtlanmış 1,5 metre çalışma genişlikleri ve tarak garnitürleri için entegre bileme sistemleri ile, en yüksek üretimde
mükemmel kalite değerlerini sağlar.

Rieter, dört iplik eğirme teknolojisini de sunabilen ve müşterilerine yetkin, bağımsız ve bireysel çözümler öneren pazardaki tek iplik makina üreticisidir. Olağanüstü fiyat/performans
oranı, yüksek hammadde kullanımı ve ürünlerin uzun ömürlülüğü, düşük modifikasyon maliyetleri, Rieter makinalarına yatırım yapmayı son derece cazip kılmaktadır. Rieter 1795`de
İsviçre`de kurulmasından bu yana yüksek kalite standartlarını geliştirmiştir. Tüm üretim tesisleri ISO 9001 kalite güvence
sistemi sertifikalıdır.

•
•
•
•
•
•
•

KURULU MAKİNALAR

Rieter, dört eğirme prosesinden son tekstil ürününe kadar
olan süreci kapsayan teknolojik bilgi birikimi ile, müşterilerini doğru eğirme prosesini seçmeleri konusunda yönlendirmekte ve onlara yardımcı olmaktadır. Beş eğirme merkezi, beş
tekstil laboratuarı ve bir modern eğitim merkezi eğirme denemeleri ve eğitim amacıyla tüm dünyadaki Rieter müşterilerinin kullanımına açıktır.

KURULU MAKİNALAR – ŞİRİKÇİOĞLU

UNIfloc A 11
UNIclean B 12
UNImix B 76
UNIclean B 17
UNIstore A 79
Kondenser A 21
Tarak makinası C 70

KURULU MAKİNALAR – ŞİRİKÇİLER
• UNIfloc A 11
• UNIclean B 12
• UNImix B 72
• UNIclean B 17
• UNIstore A 79
• Kondenser A 21
• Tarak makinası C 70

DESTEKLEYİCİ İŞ ORTAKLIĞI

Sayısız satış ve servis merkezi, müşterileri dünya çapında desteklemektedir. Müşteriler, yıllardır tüm iplikçilik işlemlerinde
tek bir tedarikçi ile çalışmanın avantajlarından yararlanmaktadırlar.
Rieter’in yetkinliğine güvenin ve ortaklığın keyfini çıkarın!
2.

VARIOline – değişken temizleme kavramı

3.

Tarak makinaları C 70
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İPLIK HAZIRLIK

Maksimum verimlilikte mükemmel şerit
kalitesi
Rieter yıllardır iplik hazırlık alanında dünya lideri konumundadır.
Penye makinaları eşsiz kalite ve son derece yüksek hammadde kullanımını garanti eder. Rieter cer makinalarının işletme koşullarında denenmiş teknolojik ve yenilikçi makina elemanları mükemmel
kalite değerlerinin elde edilmesini sağlar. Rieter regüleli cer makinaları mükemmel yoklama hassasiyeti ve regüle dinamiklerine sahiptir. Yüksek şerit düzgünlüğü ve kalite, sonraki işlem kademelerinde mükemmel çalışma özelliklerine olanak verir.
KURULU MAKİNALAR – ŞİRİKÇİOĞLU

•
•
•
•

Cer Makinası SB-D 45
Cer Makinası RSB-D 45
OMEGAlap E 35
Penye makinaları E 80
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KURULU MAKİNALAR – ŞİRİKÇİLER

• Cer Makinası SB-D 45
• Cer Makinası RSB-D 45
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4.

Ekonomik verimi 440 kg/saat penye şerididir

5.

E 80 penye makinaları ile mükemmel şerit kalitesi

6.

Homojen vatka yapısı

7.

Rieter regüleli cer makinaları mükemmel yoklama hassasiyeti ve regüle
dinamiklerine sahiptir

8.

Mükemmel iplik kalitesi iyi iplik hazırlık işlemleri gerektirir
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KOMPAKT İPLİK EĞİRME MAKİNASI

En iyi lif verimi, mükemmel iplik yapısı

Rieter‘in kompakt iplik makinası, mükemmel kompaktlanmış kaliteli ipliklerin üretilmesinde eşsiz bir makinadır. Kompakt iplikçilikte kenardaki liflerin hepsi iplik yapısına alınmaktadır. Böylece
üretilen Com4® kaliteli ipliği, erişilmez iplik yapısı ve eşsiz iplik
özellikleri ile öne çıkmaktadır. Makinanın esnek ve ekonomik verimliliği, sadece farklı yapıdaki ipliklerin üretim ve uygulamalarında değil, aynı zamanda proses güvenliği ve düşük üretim maliyetleri yönünden de kendini ispat etmiştir.
KURULU MAKİNALAR – ŞİRİKÇİOĞLU

• Kompakt iplik makinaları K 46
1 824 iğ, iğler arası mesafe 70 mm, bobin makinası ile LINK
bağlantısı
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9.

Otomatik fitil taşıma sistemli kompakt iplik makinası

10. Bobin makinasına LINK bağlantılı kompakt iplik makinası K 46
11. K 46, optimize edilmiş hava kılavuz elemanları sayesinde yüksek kompaktla
ma stabilitesi ve verimliliği sağlar
12. SERVOgrip, alt sarımsız özgün takım çıkarma için yenilikçi Rieter teknolo
jisi, iplik alt sarımını tamamen ortadan kaldırır, ring iplik makinalarında
elyaf uçuntusunu belirgin biçimde azaltır.
13. Com4®compact – kompakt ring ipliği
13
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OPEN END İPLİKÇİLİK

Otomatik open end iplikçiliği için yenilikçi
teknoloji
Rieter’in open end iplik makinasının gücü sadece yüksek verimliliğinden değil, aynı zamanda hammadde ve iplik konstrüksiyonu bakımından sağlamış olduğu esnekliğinden de kaynaklanır.
Tam otomatik open end iplik makinası en yüksek verimlilik ve
minimum enerji tüketimi ile kullanıcılarına Com4®rotor kaliteli ipliklerin üretimi için en gelişmiş teknolojiyi sunar. İki tarafın
birbirinden bağımsız olarak çalışabilmesi makinaya maksimum
esneklik sağlar.
KURULU MAKİNALAR – ŞİRİKÇİLER

• 6 robotlu – R 60 Open-end iplik makinası

16

17

14. Tam otomatik open end iplik makinası R 60
15. 6 etkin robot, çok fazla sayıda ekleme ve bobin değişimi olması durumun
da bile, yüksek verimlilik sağlar. Benzersiz servis istasyonları bakım süresi
ni kısaltır ve kesintisiz çalışmaya olanak verir
16. Teknolojik parçalar yüksek esneklik sağlar
17. 600 eğirme üniteli
18. Com4®rotor – open end ipliği
18
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ŞIRIKÇIOĞLU GRUP

“Sürdürülebi̇li̇r bi̇r üreti̇m ve dünyayı daha i̇yi̇
bi̇r yer kılmak i̇çi̇n çalışıyoruz!”
Firmamızda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14 001 Çevre
Yönetim Sistemi, TS OHSAS 18 001 Iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, SA 8000 Sosyal Uygunluk Yönetim Sistemi, Kimyasal
Yönetim Sistemi, ISO 50 001 Enerji Yönetim Sistemi kurulmuş, uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.
Oeko-Tex Standard 100 (kumaş ve iplik), Cotton USA, Better Cotton BCI, Global Organic Textile Standard, Organic Content Standard 100, Organic Content Standard Blended, Global Recycled, AQ
Technic ISO 9001, ISO 14 001, TS OHSAS 18 001 sertifikalarımız
her yıl güncellenmektedir.
“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÜRETİM VE DÜNYAYI DAHA İYİ BİR YER
KILMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ!”
Bu kapsamdaki yeni adımımız ‘Sürdürülebilir Tekstil Üretimi
(STeP)’ dir. Bu üretim ile şeﬀaf, kamuoyunun güven duyacağı bir
şekilde sürdürülebilir üretim koşullarına sahip olmayı ve ilgili koşulların devamlılığını amaçlamaktayız. STeP sertifikasının modüler
yapısını firmamıza entegre ederek; Çevre dostu teknolojilerin ve
ürünlerin, kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını, sosyal çalışma koşullarının uygunluğunu ve kurum içi sürdürülebilirliğimizi
sağlamaktayız. Çevreye karşı olan sorumluluğumuzun farkındayız
ve tam donanımlı model atık su tesisimiz işletme sıvı atıklarını doğayı kirletmeden arındırmakta; katı atıklar, atık yöntemi prensipleri ile kaynağında sınıflandırılmakta ve bu alanda hizmet veren lisanslı firmalar tarafından geri dönüştürülmektedir. Ürünlerimizin
çevre etki testleri bağımsız laboratuarlar tarafından yapılmakta;
bebek/çocuk ürünleri ise ayrıca denim laboratuvarımızda hassaslığı yüksek testlere tabi tutulmakta ve bu alanlarda sorumlu çalışanlarımız sürekli olarak laboratuar, kimyasal kullanımı, çevre eğitim
ve fuarlarına katılarak işletmelerimizde de konu ile ilgili eğitimler
düzenlenmektedir. “Doğa için Çalışıyoruz…” Titizlikle minimum
seviyede su ve enerji kullanımı önceliğimizdir. Arıtma tesislerimizde en iyi performansa sahip ekipmanları ve en son teknolojiyi kullanmakta ve alanında profesyonel bir ekip ile çalışmaktayız.
Üretimlerimizde doğa dostu tekstil materyalleri kullanmaktayız.
Öneri-ödül sistemi kapsamında inovasyon projeleri desteklenerek sürdürülebilirlik sağlanmaktadır. Çalışanlarımızın mesleki ve
kişisel gelişimi büyümemizin temel çekirdeğini oluşturmaktadır.
Insan kaynakları süreçlerinde açık kariyer imkanı, kurumiçi eğitimler, sağlıklı ve nitelikli çalışma koşulları motivasyon yönetimi,

sosyal etkinlikler ve iletişime verilen önem, çalışanlarımızın mutlu ve çözümcül bir ortamda çalışmaları için oluşturduğumuz temel
değerlerdir. Şirikçioğlu Grubu’nun başarısı birlik, beraberlik ve tam
dayanışma üzerinde müşterilerimiz ile birlikte sürekli yükselmektedir.

23

UZBEKISTAN
Tashkent

CZECH REPUBLIC
Ústí nad Orlicí

GERMANY
Ingolstadt
USA
Spartanburg

CHINA
Shanghai
Beijing
Changzhou
Urumqi
Taipei (Taiwan)
Hong Kong

SWITZERLAND
Winterthur

INDIA
Gurgaon
Wing, Satara
Koregaon Bhima, Pune
Coimbatore
Chandigarh
BRAZIL
São Paulo

Şirikçioğlu Tekstil
Vadi Mh. Batı Çevre Yolu No:132/a,
46040 Onikişubat, Kahramanmaraş, Turkey
T +90 344 234 00 00
F +90 344 234 38 86
info@sirikcioglu.com.tr
www.sirikcioglu.com

www.rieter.com

INDONESIA
Jakarta

ŞIRIKÇIOĞLU TEKSTIL
Kahramanmaraş, Turkey

Rieter Machine Works Ltd.
Klosterstrasse 20
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 71 71
F +41 52 208 83 20
machines@rieter.com
aftersales@rieter.com

Bu broşürde verilen bilgiler, çizimler ve bunlarla ilgili tüm
veriler basım tarihinden itibaren geçerlidir.Rieter daha
önceden bilgi vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.Rieter sistemleri ve Rieter yenilikleri patentlerle
korunmaktadır.
3119-v1 tr 1803

