
yerli makineye çok yönlü destek

G
ittikçe daha da zorla-
şan günümüz piyasa 
koşullarında etkin ve 
sonuç alıcı mücadele-
yi, ürünlerde ve üre-

tim yöntemlerinde fark yaratarak 
sürdüren ANGORA HALI, sıra dışı 
bir yaklaşım ve yatırımla tekstil sek-
töründe uygulanan kumaş finisaj 
teknolojilerini halı üretim hattına 
adapte ederek, halı sektöründe 
dünya çapında bir ilke daha imza-
sını attı.  

ANGORA HALI fabrika müdürü Sa-
yın Şenol OCAK, firma bünyesinde 
uzun yıllardır deneyimli kadrolarca 
yürütülen diğer AR-GE çalışmaları-
nın arasında başarı ile yerini alan bu 
inovatif projenin, ülkemizi iç ve dış 
pazarlarda başarıyla temsil eden 
ENTEMA MAKİNE firmasının işbir-
liği ile gerçekleştiğini belirtmiştir. 

Şenol OCAK, ANGORA’nın halı 
üretimi konusundaki yoğun bilgi 
birikimi ile ENTEMA’nın %100 yerli 
ve uluslararası patentli kumaş fini-
saj teknolojisinin harmanlanması 
sonucunda, halı proseslerine özel 
donanımlar içeren ve ileri düzeyde 
bir yazılımla desteklenerek tasar-
lanan SWELL SOFT markalı, yeni 
nesil HALI TERBİYE MAKİNESİ nin 

Mayıs 2018 itibarıyla firmanın GA-
ZİANTEP tesislerinde işletmeye 
alındığını söylemiştir. 

İlerleyen süreçte, farklı ürünlere 
göre farklı proses parametrele-
rinin belirlenmesi ve makinenin 
yeni kullanım alanlarının tespiti 
doğrultusunda ANGORA tarafın-
dan sürdürülen yoğun AR-GE ça-
lışmaları ile firmanın mevcut ürün 
kalitesinin daha da üst seviyelere 
taşındığını ifade edilirken, bunun 
yanı sıra işletme ekonomisine yö-
nelik önemli kazanımların da elde 
edildiği belirtildi.

Söz konusu patentli teknolojinin, 
halıya ısı ve buhar eşliğinde uy-
gulanması ile elde edilen sıra dışı 
sonuçların, halı finisajı konusunda 
yeni fikirlere ve tekniklere kapı-
lar araladığı belirtilerek, SWELL 
SOFT halı terbiye makinesinin 
firmanın ÜR-GE çalışmalarına bü-
yük katkılar sağladığı söylendi.

Kuruluşundan bu yana sektörün standartlarını yükseltmeyi hedefleyerek, müşteri mem-
nuniyetini ilke edinen, kalitede ve yenilikçilikte devamlılığı ön planda tutan, Türk halı sek-
törünün önemli oyuncularından ANGORA HALI, yerli makine AR-GE çalışmalarına verdiği 
destek ile sektöre ve ülke kalkınmasına önemli katkılarda bulunuyor.

AKTÜEL

ANGORA HALI’DAN
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ANGORA HALI’DAN

ANGORA teknik kadrolarının 
öneri ve destekleri ile yürütülen 
çalışmalar sonucu, yazılım üze-
rinde operasyonel iyileştirmelerin 
yapıldığı, işçi sağlığını gözeten, 
çevreci, emniyetli ve kolay kulla-
nılan bir makine olarak kullanıma 
sunulduğu belirtildi.

İşletim sırasında firma teknik eki-
binin yapmış olduğu enerji sar-
fiyatı ve kapasite gözlemlerinin, 
konvansiyonel metot ve sistemler 
ile karşılaştırılması sonucu ciddi 
bir enerji ekonomisi ve üretim 
verimliliğinin sağlandığı tespit 
edildi.

Yapılan gürültü seviyesi ölçümle-
rinde de, makinenin iş güvenliği 
ve işçi sağlığı sınırları içinde çalış-
tığı gözlemlendi.

Makineye kazandırılan kendi ken-
dini sürekli temizleme fonksiyo-
nuyla genel temizlik, bakım gibi 
nedenlerle oluşabilecek zaman 
ve üretim kayıpları minimize edil-
di.

Şirket müdürü Ömer GÖKCAN 
da, ENTEMA ekibi olarak ANGO-
RA ile yapılan ortak çalışmadan 
büyük memnuniyet duyduklarını 
belirtti. Bu projenin başarılı ve 
hızlı bir şekilde hayata geçirilme-
sinde ANGORA’nın deneyimli 
kadrolarının bilgi ve tecrübesinin 
yanında, özellikle firma sahibi Sa-
yın Ersoy ŞİVEYDİNLİ’nin baştan 
sona göstermiş olduğu pozitif 
yaklaşımın ve sağlamış olduğu fi-
nansal desteğin en önemli etken 
olduğunu vurguladı. 

ANGORA ve ENTEMA firma yö-
neticileri, ortak görüşleri doğrul-
tusunda her biri kendi sahasında 
uzman iki firmanın uzun yıllara 
dayanan farklı bilgi ve deneyim-
lerinin birleştirilmesiyle hayata 
geçirilen Yeni Nesil Halı Terbiye 
Makinesi - SWELL SOFT projesi-
nin, dünya halı sektörünün sorun-
larının çözümüne katkı sağlamak 
ve bu bağlamda karşılanamamış 
ihtiyaçlarına cevap vermek için 
sunduğu yeni yöntemlerin, halı 
sektörü ürün tasarımcılarına da 
yeni ufuklar açtığını belirttiler.

Başarı ile tamamlanan bu dene-
yimden alınan güç ve motivas-
yonla, gelecek dönemlerde de 
yeni projeler üzerinde ortak AR-
GE çalışmalarını sürdürmek, halı 
ve halı makineleri sektörlerine 
yeni kazanımlar sağlamak, ülke-

mizi dünya pazarlarında daha da 
etkin bir konuma getirmek amacı 
ve azminde olduklarını ifade etti-
ler.
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versatile support for domestic machine

A
NGORA CARPET, 
which continues to 
produce effective and 
resultant struggle in 
today’s market condi-

tions by making difference in prod-
ucts and production methods, has 
adopted a world-wide principle in 
carpet industry by adapting fabric 
finishing technologies applied in 
textile sector with extraordinary 
approach and investment to carpet 
production line. .

Mr. Şenol OCAK, the factory man-
ager of ANGORA CARPET, stated 
that this innovative project, which 
has successfully taken place among 
the other R & D activities carried 
out by experienced staff for many 
years, took place with the coopera-
tion of ENTEMA MAKİNE, which 
successfully represents our country 
in domestic and foreign markets.

Şenol OCAK, ANGORA’s extensive 
knowledge of carpet production 
and the integration of ENTEMA’s 
100% domestic and international 
patented fabric finishing technol-
ogy and SWELL SOFT branded, 
new generation CARPET DRILLING 

MACHINE As of May 2018, the 
company has been put into opera-
tion in GAZİANTEP facilities.

In the following process, differ-
ent process parameters are deter-
mined according to different prod-
ucts and the new usage areas of the 
machine in accordance with the in-
tensive research and development 
studies carried out by ANGORA 
company’s existing product qual-
ity has been moved to the higher 
levels, while, as well as significant 
gains in the business economy has 
been achieved. .

It was stated that the extraordinary 
results obtained by the application 
of the patented technology in the 
carpet accompanied with heat and 
steam opened doors to new ideas 
and techniques in carpet finishing, 
and that the SWELL SOFT carpet 
finishing machine contributed 
greatly to the company’s PA-GE 
works.

ANGORA HALI, one of the most important players of the Turkish carpet industry, which 
aims to raise the standards of the sector since its establishment and adopts customer 
satisfaction as a principle and keeps the continuity in quality and innovation, is making 
significant contributions to the sector and the development of the country with the sup-
port it gives to the domestic machinery R & D studies.

ACTUAL

ANGORA CARPET
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As a result of the work carried out 
with the suggestions and sup-
port of ANGORA technical staff, 
it was stated that operational im-
provements were made on the 
software, it was put into use as an 
environmentally friendly, safe and 
easy-to-use machine that consid-
ers worker health.

During the operation, it was de-
termined that energy consump-
tion and capacity observations 
made by the company technical 
team were compared with con-
ventional methods and systems 
and a significant energy economy 
and production efficiency was 
achieved.

In the noise level measurements, 
it was observed that the machine 
worked within the limits of occu-
pational safety and worker health.

The self-cleaning function pro-
vided to the machine minimizes 
time and production losses due 
to general cleaning and mainte-
nance.

Company manager Ömer GÖK-
CAN also stated that they are very 
pleased with the joint work with 
ANGORA as the ENTEMA team. 
In addition to the knowledge and 
experience of ANGORA’s experi-
enced staff, he also emphasized 
that the positive approach and 
the financial support provided 
by the company owner Mr. Ersoy 
ŞİVEYDİNLİ has been the most 
important factor.

ANGORA and ENTEMA com-
pany executives, in line with 
their common opinions, have 
been formed by combining 
different knowledge and ex-
periences of two companies, 
each of which is specialized 
in their own field. The new 
methods offered to the car-
pet industry product design-
ers have opened new hori-
zons.

With the strength and mo-
tivation received from this 
successfully completed ex-
perience, they expressed their 
intention to pursue joint R & D 
activities on new projects in the 
future, to provide new gains to 
the carpet and carpet machinery 
sectors and to bring our country 
to an even more effective posi-
tion in the world markets.

26




