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Tasarım Prensiplerimiz:
Our design principles:
Makinelerimizi nasılhow we build
dizayn ediyoruz. our machines.

Yeni bir makinenin tasarımına başlarken,
öncekistarting
nesilden the
dahadesign
hızlı birkaç
atmaktan
dahawe
iyisini
yapmalıyız.
When
of aatkı
new
machine,
have
to do better than just a few picks fa
Artık günümüz dünyası tamamen iletişim,
kullanıcı
odaklı tasarım,
sezgisel kontroller,
kendi kendine
öğrenme
than
the previous
generation.
Today’s world
is all about
connectivity, user-centric design
kapasiteleri ve sürdürülebilirlikten oluşmaktadır.
Bu
saydıklarımız
sadece
birkaçıydı.
intuitive controls, self-learning capacities and sustainability ... to name just a few.
İşte bunlar geleceğe yönelik tasarımlarımız için temel kriterlerimizi oluşturmaktadır.
These are the benchmarks for a future-proof design.

Akıllı Performans

Smart Performance

is the first
requirement for any machine or feature
Performans, herhangi bir makine veya Performance
özellik için ilk gerekliliktir
ve gerçek
göstergesi de maksimum teorik hızdır.and
Bununla
birlikte, çoğu
zaman, is the theoretical maximum speed.
the obvious
indicator
bu teorik hız ile gerçek yaşam koşullarında
arasında çok
fark vardır. this theoretical speed and
Verygerçek
often,hızhowever,
thebüyük
gap between
under real-life conditions is huge.

Sürdürülebilirlik

Sustainability Inside

Whendüşürmeyi
it comesvetoenerji
preventing
and reducing energy con
Picanol firması uzun yıllardır, telef miktarını
tüketiminiwaste
azaltmayı
kendi sorumluluğu olarak görüp, çalışmalarını
bu has
yönde
sürdürmektedir.
Picanol
long
faced up toMakinelerimiz,
its responsibility. Our machines are
sürdürülebilirlik için tam kapasiteye sahip
olarak
tasarlanmıştır.
with
a built-in
capacity for sustainability.

Verilere Göre Hareket Driven by Data

We
all know
digitization
will become
Hepimiz dijitalleşmenin önümüzdeki on
yıllarda
daha that
da önemli
hale geleceğini
biliyoruz. ever more important
Verilerin toplanması ve toplanan verilerin
yapay
zeka
için
kullanılabilir
hale
getirilmesi,
in the next decades. Data have to be captured and made availab
üretimi daha verimli hale getirmektedir.for artificial intelligence

Sezgisel Kontrol

Intuitive Control

Günümüzde çocuklar yeni teknolojiyi zahmetsiz
ve sezgisel
olarak new
kullanıyorlar.
Kids nowadays
handle
technology
Makinelerimiz için de istediğimiz bu. Akıllı
telefonunuz
veya
arabanız
gibi, machines
makinelerimizin
That’s what we want for our
as well. Just like your sm
ekranları da neredeyse tüm makine fonksiyonlarını kontrol eden arayüz olarak tasarlanmıştır.
or your car, the machine display is the interface that controls n
all the machine functions.

Smart Performance, Sustainability
Akıllı Performans,
Inside, Driven
Sürdürülebilirlik,
,by Data and Intuitive
Verilere Göre Tahrik ve Sezgisel Kontrol,
Control are the basic principlesherhangi
of any Picanol
weaving
machine.
They allow
bir Picanol
dokuma
makinesinin
temel ilkeleridir. İşte bu belirtilen ilkeler
your company to thrive in today’s
world of Industry
4.0:Endüstri
connected,
digital
şirketinizin,
günümüzün
4.0 dünyasında
büyümesini sağlar: bağlanmış,
and sustainable.
dijital ve sürdürülebilir.

That’s why we at Picanol designİşte
ourbu
machines
nedenle around
Picanol the
olarak,
principle
makinelerimizi
of
"Akıllı Performans" ilkesine göre
‘Smart Performance’: intelligent
machine design
combined
with self-setting
tasarlıyoruz:
akıllı makine
tasarımı,
kendi kendini ayarlayan yazılımla birleştirilmiş,
software, allowing the highest possible
practical
speed
and
performance
her koşulda
mümkün
olan
enbest
yüksek
pratik hızı ve en iyi performansı sağlıyor.
under all conditions.

We have demonstrated this withBunu
our pioneering
ilk olarak Sumo
Sumo
motorumuz
drive. Introduced
ile göstermiştik. 1996'da tanıtımı yapılan
main drive
available.
back in 1996, it is still the
Sumo motor, hala mevcut
sistemler
içinde en verimli enerji tüketimine sahip
Sustainability is also about waste
We not only
reduce
olanmanagement.
ana tahrik sistemidir.
Sürdürülebilirlik
aynı zamanda telef yönetimi ile de
waste but also try to avoid it completely.
ilgilidir. Biz sadece telefi azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda tamamen ortadan

kaldırmayı hedefliyoruz.

Ever since the first introduction1970'lerde
of electronics
on weaving
machines
in the 1970s,
dokuma
makinelerinde
elektroniğin
ilk kullanılmaya başlanmasından
Picanol has been at the forefront
digitization.
With every new
machine,
bu of
yana
Picanol, dijitalleşmenin
hep
ön saflarında yer aldı. Her yeni makinede,
we continue to be a trendsetterbu
in this
field
and belirleyici
to furtherolmaya
deploy ve
Industry
4.0endüstrisinde Endüstri 4.0'ı daha da
alanda
trend
dokuma
in the weaving industry: the self-setting
machine
is justediyoruz:
around the
corner!ayar yapan makineler çok yakında!
yaygınlaştırmaya
devam
otomatik

Wireless-ready, robust and designed
Kablosuz
forkullanıma
instant readability:
hazır, sağlamnew
ve anında
generations
okunabilirlik için tasarlanmış:
will not accept anything less! This
user-centric
is also embedded
Yeni
nesiller dahaapproach
azı ile yetinmiyor.
Kullanıcı odaklı yaşam aynı zamanda
in the design of the overall machine,
making
all operations
intuitive
makinenin
genel
tasarımındaeasy,
da etkin
haleand
gelmiş ve tüm işlemleri kolay,
self-explanatory.
sezgisel ve açıklayıcı hale getirmiştir.
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TerryMax-i Connect
Rapierli Havlu Dokumada
Yeni Kriter
Hedefiniz dijitalleşme ve Endüstri 4.0 tarafından yönlendirilen çok yönlü ve
üretken dokumaysa, şimdi benzersiz, geleceğe yönelik TerryMax-i Connect ile
gerçek katma değeri deneyimleyeceğinizden emin olabilirsiniz.
OptiMax-i Connect ile aynı yüksek performanslı dokuma teknolojisine dayanan
TerryMax-i Connect, pazarınızda en üstte yer almak için size tüm olanakları sunar.
Her yeni fırsat için hazırdır.
Günümüzde ticari hayatımız, artan çevresel talepler, yüksek maliyetler, kaynaklara ve teknik
becerilere ulaşımda zorluk ve de tüm endüstri alanlarını etkileyen dijital devrim gibi taleplerin
etkisi ile yönlendirilmektedir.
Bu sebeplerle TerryMax-i Connect, dört öncü tasarım prensibimiz (Akıllı performans,
sürdürülebilirlik, verilerle hareket, sezgisel kontrol) etrafında dizayn edilmiştir.

Akıllı Performans
Picanol makineleri her zaman maksimum performans için üretildi ve öyle olmaya devam
edecektir. Akıllı performans yalnızca hıza değil, aynı zamanda en yüksek kaliteye ve çeşitliliğe
de odaklanır.
TerryMax-i Connect, kanıtlanmış ağızlık geometrisi ile birleştirilmiş sağlam makine yapısı ile
akıllı performans garanti edilirken, sert ancak son derece hafif pnömatik pile arka köprü yapısı
ile, en karmaşık havlu tasarımları için bile mükemmel ilmek oluşumunu garanti eder.

Sürdürülebilirlik
Enerji tüketimini en aza indirmek isteğe bağlı bir özellik olamaz ve makine tasarımında mutlaka
yer almalıdır. Bu amaçla, Sumo motorlu tahrik konsepti, enerji kullanımını daha da verimli hale
getirmiştir. İçeride sürdürülebilirlik sadece enerji ile değil, aynı zamanda kullanılan kaynaklarla da
ilgilidir. TerryMax-i Connect'te bulunan ERGO ve Hav izleme ekipmanları, en değerli materyallerinizin
kullanımını optimize etmenize yardımcı olacak özelliklerden sadece birkaçıdır.
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Bu broşürdeki
özelliklerin
resimlerini
Picanol uygulamasıyla
tarayın ve olanakları hakkında
daha fazla bilgi edinin.

Verilerle Hareket
Picanol, onlarca yıldır dokuma makinelerinin dijitalleştirilmesine öncülük ediyor.
BlueBox, Endüstri 4.0'a hazır, güvenilir elektronik platformumuzdur. BlueTouch ekranı ile
tüm veriler toplanır ve genel bakış noktalarında görselleştirilir.
Veriler, makine performansının daha fazla optimizasyonu için kullanılmaya veya diğer
makinelerden alınan veriler veya bulutta bulunan verilerle değiş tokuş edilmeye hazırdır.
Bu nedenle, Picanol ile dokuma yapmak gerçek anlamda veriler ışığında dokumaktır.

Sezgisel Kontrol
Tamamen yeni tasarlanmış kullanıcı arayüzüne sahip BlueTouch ekran, akıllı sinyal lambaları ve
erişim kontrolü (yetkilendirme) uygulanması ile, TerryMax-i Connect'in makine tasarımına
en üst düzeyde sezgisel kontrol dahil edilmiştir.

Artık PicConnect Zamanı
PicConnect, dijital hizmetler sunan çevrimiçi platformumuzdur.
Dokuma yeteneklerinizin güçlü bir uzantısı olarak çalışır.
Refleksleriniz size ne yapmanızı söylerse, PicConnect bunu güçlendirir.
Biz bunu sezgisel dokuma olarak adlandırıyoruz.
Tüm olay sizin dokuma içgüdülerinizi takip etmenize izin vermekle alakalı.
Daha fazlası için www.picanol.be/intuitiveweaving
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En yüksek hızlarda bile
düzgün hav oluşumu
Kumaş ve arka köprü hareketini aynı anda
doğrudan yönlendiren eşsiz hav motoru
sayesinde, hav oluşumu en yüksek hızlarda
doğru olarak sağlanır.

Her türlü atkı ipliğinin
kolaylıkla yerleştirilmesi.
Atkı ipliğinin tespitinden, eşsiz quickstep
atkı sunucu ve çeşitli atkı kesme
sistemlerine kadar, tüm sistem,
maksimum atkı ipliği çeşitliliğini
mümkün olan en sorunsuz şekilde
kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Modüler tasarım sayesinde
herzaman geleceğe hazır.
Oldukça modüler yapıda olan makine, ağızlık açma sistemi,
kenar/atkı kesme sistemleri, çözgü levent sistemi vb.
gibi noktalarda yenileme ve modifikasyonların
istenildiği şekilde yapılmasına her zaman hazırdır.
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Kumaş tasarımından bağımsız olarak
optimum ilmek oluşumu.
Sert fakat son derece hafif yapısı, en karmaşık havlu tasarımları
için mükemmel ilmek oluşumunu garanti ederken, çok hafif
havlular veya ağır banyo havlularında oldukça dinamik bir
davranış sağlar. Şimdiye kadarki en iyi hav kompanse sistemi!

Akıllı
Performans
Her Kumaş tipinde
maksimum Performans
Eğer çok yönlülükle birlikte, en yüksek makina devrini de arıyorsanız,
sorunuzun cevabı GCv başlık sistemidir.

Her türlü uygulamaya uygun, kanıtlanmış
ağızlık geometrisi ile birleştirilmiş sağlam yapı.
İki adet çok sağlam yapıda makina ayağının büyük kesitli traversler ile
birleştirilmesi ile meydana gelen başarısı kanıtlanmış Picanol Dizaynı.
Tefenin, kumaş hattının altında bulunan birleştirilmiş kamlar tarafından
tahrik edilmesiyle, tüm kumaş eni boyunca eşit kuvvette tefeleme
garanti edilir.

Gözünüz Rapier Şeritlerinin
Üzerinde
Entegre sensörler sayesinde, rapier şeritlerinin
yağlandığından emin olun ve soğutucu bloklarının
sıcaklığını izleyin.
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Optimize edilmiş yağlama
sayesinde akıllı enerji kullanımı
Entegre yağlama sistemi, yağı filtrelemenin ve
soğutmanın yanı sıra, makinedeki tüm önemli
noktalara optimum miktarda yağ getirir.
Bu, yalnızca bileşenlerin ömrünü uzatmakla
kalmaz, aynı zamanda tüm dişli şanzımanlarında
mümkün olan en düşük enerji tüketimini sağlar.

Güç tüketimini gerçek
zamanlı olarak izleyin
Elektrik güç tüketimi sürekli olarak izlenir ve
ekranda istenildiği zaman görüntülenebilir.
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Sıcaklık ve rutubet hakkında
şüpheye yer yok
Her Picanol makinesinde, entegre bir sıcaklık ve
rutubet sensörü bulunur. Verilere BlueTouch
ekranından kolaylıkla ulaşabilirsiniz..

Sağ taraftaki atkı telef
uzunluğunu en aza indirir
Atkı uzunluğunun kontrolü ve optimizasyonu,
sağ taraftaki açıcının ERGO (Elektronik Sağ Rapier Başlığı Açıcı) ile
pozitif olarak açılmasıyla sağlanır. ERGO, makine ekranı üzerinden
her bir atkı kanalı için bağımsız ayarlamaya da imkan vermektedir.

Sürdürülebilirlik

Enerji açısından en verimli ana
tahrik sistemimiz artık daha da
verimli hale geldi
Picanol'un öncülük ettiği yeniden tasarlanmış
SUMO tahrik konsepti, piyasadaki en enerji verimli
ana tahriktir. Mümkün olan en düşük enerji tüketimini
sağlarken aynı zamanda tam aralıklı hız kontrolü,
yavaş hareket, atkı arama ve hatta otomatik çerçeve
eşitleme ayarı gibi birçok avantaj sunar.
Entegre sıcaklık sensörü ile de yeni tasarım tamamlıyor.
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En yüksek dijitalleşme seviyesi
15,6" BlueTouch ekran, verilerinizi hem işlemek hem de
görselleştirmek için mükemmel bir araçtır.
Bu, Sensör görüntülemeleri ve kaydetme işlevine sahip
hareket merkezi gibi örneklerle açıkça gösterilmektedir.

Tasarım sınırlaması yok
Hav yüksekliği değiştirme, sadece grup tefeleme
oranını değiştirmeyi değil, aynı zamanda dalgalar gibi yapıları
dokumayı da mümkün kılar. Her şey ekranda!

Sensör verilerine mükemmel bir
genel bakış
12

Temel sensör verilerine kolayca erişilebilir ve
BlueTouch ekranda özel bir gösterge panosunda
görselleştirilebilir.

Güvenilir elektronik Platform.
Endüstri 4.0 için hazır
BlueBox elektronik platformu, veri işlemeyi iyileştirmek için
güncellendi. BlueBox iyi bilinen güvenilirliği ve
yeni tasarımı ile birlikte, bu piyasadaki elektronik
platformlar için ölçütü belirliyor.

Dokuma fabrikanızı bir sonraki
endüstriyel devrime hazırlayın
PicConnect, endüstriyel uygulamalardan servis ile
ilgili uygulamalara kadar Picanol'un tüm dijital
hizmetlerine açılan kapıdır. PicConnect'in etkinleştirilmesi,
makinenin PicConnect uygulamalarından tam olarak
yararlanmaya hazır olduğu anlamına gelir.

Verilere göre
Hareket

Atkı yerleştirmenin her adımı
dijital olarak kontrol ediliyor.
Atkı yerleştirme parametreleri, BlueTouch ekranında
dijital olarak kontrol edilir ve yönetilir.

13

Tam ve hızlı veri kontrolü
parmaklarınızın uçlarında.
Gelişmiş 15,6" BlueTouch ekran, tüm ayarlara
hızlı erişim ve kontrol sağlar. Erişim kontrolü
yardım fonksiyonları ve diğer özelliklerle
BlueTouch ekran pazarda yeni standartlar belirler.

Makine ayarlarınızın
tam kontrolü
Erişim kontrolü (Access control),
farklı kullanıcıların erişim
düzeylerini yönetir ve kişisel
ekranlar tanımlamanıza
olanak tanır.

Minimum sürede kolayca yapılan
en değişimleri
En ayar değişikliğinde, tüm parçalar tek bir blok üzerine yerleşik durumdadır.
Makine ekranından sağlanan prosedürler sayesinde başlık strok ayarı
kolaylıkla yapılır ve zamandan tasarruf sağlanır.
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Makine duruşlarında
akıllı görünürlük.
LED ikaz lambası ve butonlardaki LED şeridin
ışık kombinasyonu senkronize edilmiştir.
Ayrıca, kullanıcı tarafından tamamen özelleştirilebilir.

Makineyi kullanmanın
keyfini çıkartın.
Tüm Picanol makinelerinde standart olan,
kullanıcı dostu özelliklere ilave olarak,
yenilikçi tasarım özellikleri sayesinde
makinenin kullanımı daha da kolaylaştırılmıştır.

“Yalnızca Picanol makinelerinde!
Tüm ağızlık bilgileri parmaklarınızın
ucunda”
Ağızlığın BlueTouch ekranında görselleştirilmesi ve
ağızlık ayarları artık en sezgisel şekilde yapılabilir.

Sezgisel
Kontrol

15

TerryMax-i Connect
Teknik Özellikler
* patentli
** patent bekliyor

Kumaş Özellikleri
Faydalı Tarak Eni

230, 240, 260, 280, 300, 340, 360, 380 ve 400 cm

En Daraltma

100 cm ye kadar, tarak enine bağlı olarak

İplik Numara Aralığı

Kesik Elyaf
Filament

Nm 200 - Nm 3

Ne 118 - Ne 1.8

20 den - 3,000 den

22 dtex - 3,300 dtex
Standard

Connect Paketleri
Monitor package
PicConnect enabled
Access control
OptiStyle
Raw material use
AutoSens filling detector
Gripper tape monitoring

Hav Oluşumu
12 mm'ye kadar hav yüksekliği için doğrudan tahrikli kumaş oluşumu
Hav yükseklik izleme

Atkı Atma Sistemi
Atkı Seçimi

8 renk ve çeşide kadar

Atkı Motorları

PSO - Atkı motoru kapama sistemi
Pnömatik atkı motoru besleme
TED - Tansiyon Göstergesi

Aktif Atkı Freni

TEC - Programlahabilir Atkı Tansiyoneri
EFT - Elektronik Atkı Tansiyoneri

Atkı Dedektörü

*

Çift atkı korumalı Piezo-elektrik atkı dedektörü
SmartEye atkı dedektörü

Atkı Makası

EDC - Elektronik Disk makas
Mekanik Atkı makası
SmartCut Atkı makası

Sağ Başlık Açıcı

Çözgü Salma

ERGO - Elektronik Sağ Başlık Açıcı *

Çözgü Salma Sistemi

ELO - Elektronik çözgü salma

Levent

Zemin

Çap 805 mm - 1,000 mm

Pile

Çap 805 mm - 1,000 mm - 1,100 mm - 1,250 mm

Arka Köprü

Çift Arka köprü silindiri
TSF - hissedicide, çözgü gerginlik sensörü
Pnömatik pile çözgü köprüsü, yaprak yaylı
TCLS pile tansiyon kompansatörü ile

Çözgü Durdurma

30 mm taksimatlı 2 elektrodlu

Tertibatlı

16 mm taksimatlı 4 elektrodlu
Bölgesel algılama Sol / Sağ

Pile İzleme

Opsiyonel

Satış Sonrası

Standard

Opsiyonel

Satış Sonrası

Kumaş Çekme
Kumaş Çekme Sistemi

ETU - Elektronik kontrollü kumaş çekme

Kumaş sarma mili çapı

Kumaş sarma mili çapı: 600 mm

-

PBM - Picanol Dok Sarım Sistemi (Çap 1,500 mm ya kadar)
İğne Silindiri

Standart iğne yoğunluğu

-

-

Yüksek iğne yoğunluğu

-

İğne silindir kontrolü

-

Pile Yönlendirme Plakası
Kumaş Aydınlatma

-

LED Aydınlatma

tarak üzeri

-

arka ağızlık üzeri (fantazi levent olması durumunda)

-

Makina Tahriki ve Kontrolü
Ana Kontrol

BlueBox elektronik platform

-

Ana Motor

SUMO ana motor ile doğrudan makina tahriki

-

OptiSpeed (otomatik kademesiz hız değişimi)

-

-

Otomatik tam ayak arama

-

-

-

-

*

Tefe Hareketi

Pozitif konjuge edilmiş kam üniteleri (makine enine bağlı olarak 2 veya 3)

Ağızlık Hareketi

Pozitif armür (R) max 20 çerçeve

-

Elektronik jakar uygulaması (J)

-

-

AKM - Elektronik ayarlı çerçeve eşitleme

-

-

Yağlama

Merkezi yağlama, filtrelenmiş yağın tüm ana tahrik fonksiyonlarına
Güçlü sirkülasyonu

-

-

Soğutma Sistemi

Su Soğutma

-

Interaktif Ekran

15.6” BlueTouch ekran

Akıllı İkaz Lambaları

Entegre sinyal lambalarına sahip ön paneldeki butonlar
LED ikaz lambası

Çerçeve

-

**

-

* (tasarım)

Bağlantı Elemanları

Çerçeve Bağlantısı DRC30

Çerçeve

11”, 13" veya 15” gücüler için

Standard

ELSY

Sol/merkez/Sağ

-

-

Kenar Oluşumu
Kenar Sistemleri

-

- bağımsız elektronik kontrollü kenar sistemi
Kenar Makasları

Elektronik Makas

Sol/Sağ

Uyarlanabilir Makaslar
Cımbarlar

Silindir Cımbarlar

Telef

Atıl İplikler Uyarıcı

-

merkez

-

Sol/merkez/Sağ

-

**

-
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-

Standard

Opsiyonel

Satış Sonrası

Ekran ve Yazılım Araçları
BlueTouch ekran

Tezgah izleme ve raporlama
Tarayıcı işlevi
Hareket merkezi (Kayıt işleme dahil)
Makine kullanım kılavuzu + Bağlam tabanlı yardım
Sensör gösterge paneli
Ana dokuma odası izleme sistemleri için sağlanan bağlantı (paralel iletişim)
Ethernet veya seri bağlantı üzerinden çift yönlü iletişim
Hava Şartları İzleme

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Güvenlik

El Koruma Sensörü

Teslimat Yapılan Ülke Şartlarına Bağlı

5,013 mm

-

2,039 mm

RBB0021– 4 – R – 230

Nasıl Okunur

Yönetmelikler

RBB0021 - 4 - R - 230

"TerryMax-i Connect'i tasarlarken Picanol,
güvenlik (mekanik ve elektrik) ve çevre
(ergonomi, gürültü, titreşim ve
elektromanyetik uyumluluk) ile ilgili
mevcut uluslararası düzenlemeleri
dikkate almıştır."

Tarak Eni
Ağızlık Hareketi
Atkı renk sayısı
TerryMax-i Connect
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Geleceğin
Built in the factory
fabrikasında inşaof
edildi
the future

Yedek Parça ve
Spare Parts
& WeaveUp
Modernizasyon Uygulamaları

Weaving machines are one of
your orijinal parçaların zamanında Moreover, timely replaceme
Dokuma makineleri en önemli yatırımlarınızdan
Dahası,
most important investments.
Keeping Picanol’un müşterilerinin
original parts enables Pican
biridir. Bunları optimum durumda tutmak,
değiştirilmesi,
them
essential en ekonomik şekilde customers to run their mac
makinaların yüksek değerini korumak
ve in optimal condition ismakinelerini
küreselleşen dünyada bir dokumacıto
olarak
safeguard the high value çalıştırmalarını
of this asset sağlar.
in the most economical way
rekabetçi kalabilmek için çok önemlidir.
and to remain competitive as a weaver
Makinenin yaşı ne olursa olsun,
in a globalizing world.
Regardless of the age of the
Orijinal Picanol parçalarının kullanılması,
orijinal parçaların kullanılması makineyi
the use of original parts will
Picanol dokuma makinelerinin sürekli
yüksek
en
iyi
durumda
tutacak
ve
bu
da
kullanım
Use of original Picanol parts guarantees
machine in top condition w
performansını garanti eder.
ömrü
makinenin değeri üzerinde
a continued high performance
ofboyunca
the
positive influence on the va
olumlu
bir
etkiye
sahip
olacaktır.
Picanol weaving machines.
machine throughout its life
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Training is part of theEğitim, Picanol'un müşterileriyle
deal Picanol makes with
yaptığı anlaşmanın bir parçasıdır
its customers
İyi eğitimli çalışanlar, şirketiniz için gerçek
bir yatırımdır. Yetenekli personel, makinelerinizin
optimum performansta çalışmasını sağlayarak
machines run at optimum performance,
mükemmel kumaş kalitesi üretir ve mükemmel
producing excellent fabric quality and
tesis verimliliği sağlar.
Well-trained employees are a real asset

Çalışanlarınızın becerilerini ve bilgilerini

We feel it is our duty to help your
geliştirmelerine yardımcı olmanın bizim görevimiz
employees to improve their skills
and düşünüyoruz. Bu nedenle, 2015 yılında
olduğunu
knowledge. Hence, in 2015 we decided
Ypres'te son teknoloji bir Teknik Eğitim Merkezi'ne
to invest in a state-of-the-art Technical
yatırım yapmaya karar verdik.
Training Center in Ypres.

Üç adet tam donanımlı oda (her biri dokuma
makineleri,
Three fully equipped rooms (each
with kesik modeller, mini atölye vb.)
weaving machines, cut models,toplam
mini 270 m2'lik bir alanı kaplamaktadır.
Bu
workshop etc.) cover a total area ofyeni bilgi merkezi, Picanol'un dünyanın
dört bir yanındaki müşterilerden gelen teknisyenleri
270 m2. This new knowledge center
en uygun koşullarda eğitmesine olanak tanır.
allows Picanol to train technicians from
customers around the world in optimal
Çalışanlarınıza sıcak bir karşılama sunmak için
conditions.

tüm imkanlarımız mevcuttur. Çalışanlarınız eğitim
merkezlerimizden birine seyahat edemiyorlarsa,
All facilities are there to give your
eğitmenlerimiz size gelir ve tesislerinizde
employees a warm welcome. If your
eğitimler düzenler.
employees are not able to travel to one
of our training centers, our instructors
come to you and will organize training
at your premises.

Ayrıca, dokuma yeterliliğinizi
expand your weaving
rease your machine
genişletmek ve / veya makine

performansınızı artırmak için Picanol,

talled Picanol kurulu Picanol makineleri için
eUp upgrades add
modernizasyon paketleri sunar.
technology to your
Modernizasyon paketleri,
apart from the
makinelerinize en son teknolojiyi
ng equally increase
uygular ve bu da dokumadaki
investment.

Scan the pictures of
the factory with the
Picanol app and see
the factory come alive.

Fabrika resimlerini
Picanol uygulamasıyla
tarayın ve fabrikanın
canlandığını görün.

faydaların yanı sıra yatırımınızın
değerini de eşit oranda artırır.
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Yaklaşan haberlerimizi
Curious about
our upcoming news?
merak mı ediyorsunuz?
Yeni uygulamamızı cep telefonunuza veya
Download
tabletinize indirin ve haber bildirimleri
özelliği our new app on your mobile
phone
or tablet and thanks to the news
sayesinde tüm yeniliklerimizden ilk siz haberdar
notifi
olun. Bu uygulama sık sık güncellenir,
bu cations
nedenle feature you will be the first
to know
yeni gelenlere ve güncellemelere dikkat
edin.about all our innovations.
This app is updated frequently so keep

En son haberlerimiz, güncellemelerimiz
ve out for new arrivals and updates.
an eye
etkinliklerimiz hakkında ilk bilgi sahibi olmak için
www.picanol.be/newsletter adresindeki
You can also subscribe to our newsletter
bültenimize de abone olabilirsiniz. at www.picanol.be/newsletter to be
the first to learn about our latest news,
updates and events.

Eğitim kursu
rezervasyonunuzu
yapın

Book your
training course

As already mentioned, training
is part of the deal Picanol makes
Daha önce de belirtildiği gibi eğitimwith its customers.

Picanol'un müşterileriyle yaptığı
anlaşmanın bir parçasıdır.

A full list of our training courses
can be found on our website:
Eğitim kurslarımızın tam listesi için
www.picanol.be/training-services.
.

web sitemiz:
www.picanol.be/training-services.

For more information, please contact
your local Picanol agent or Customer
Daha fazla bilgi için, lütfen yerel Picanol
Service Representative (CSR).
temsilcimizle veya Müşteri Hizmetleri
Temsilcinizle (CSR) iletişime geçin. See www.picanol.be/agents
for contact details.
İletişim bilgileri için

www.picanol.be/agents adresine bakın.
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We make it easier

Kolaylaştırıyoruz

Yeni tasarlanmış hesaplayıcılarımız,
Our calculators, freshly designed,
dokumacıların günlük yaşamlarını
developed to make weavers’ everyday
kolaylaştırmak için geliştirildi.
lives easier.
Weband
sitemizi: www.picanol.be
Visit our website www.picanol.be
ziyaret edin ve yeni entegre dokuma
discover our new integrated weaving
hesaplayıcılarımızı çevrimiçi olarak
calculators online, or download the app
keşfedin veya hesap makinelerini
with the calculators.
içeren uygulamamızı indirin

Meet us around
the world

Bize Dünyanın
her yerinde ulaşın

During the year, Picanol is present
Yıl boyunca, Picanol dünya çapındaki
at events and trade fairs aroundetkinliklerde ve ticari fuarlarında
the world. Thanks to the “Trade yer
Fair”
almaktadır. Uygulamamızdaki
function on our app, you can prepare
"Ticari Fuar" fonksiyonu sayesinde
for your visit.
ziyaretinize hazırlanabilirsiniz.

Picanol uygulamasıyla, ticari fuarlarında
With the Picanol app you can discover
sergilenen
the machines and the features on
show makineleri ve özelliklerini
keşfedebilirsiniz
ve ziyaret için hazırlık
at the main trade fairs, in preparation
yapabilirsiniz.
Uygulamayı
for your visit. Download the app at
www.picanol.app adresinden indirin.
www.picanol.app.

SCAN HERE
FOR THE APP

Download
the app at:
www.picanol.app
or scan this UYGULAMA İÇİN
QR code.
BURAYI TARAYIN

Uygulamayı şu adresten
indirebilirsiniz: www.picanol.app
veya verilen kodu tarayabilirsiniz.
UYGULAMA QR kodu İÇİN
BURAYA TARAYIN.
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Picanol hakkında
Picanol Group, dokuma makinelerinin, dökme demir parçaların ve
kontrolörlerin geliştirilmesi, üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşmış,
uluslararası, müşteri odaklı bir gruptur.

Endüstriler bölümü, dokuma makineleri ile ilgili olmayan diğer tüm
faaliyetleri kapsar. Proferro, tüm dökümhane faaliyetlerini ve grubun
işleme faaliyetlerini kapsar. Kompresörler ve tarım makineleri için dökme
demir parçalar ve Picanol dokuma makineleri için parçalar üretmektedir.
PsiControl ; tekstil makineleri, kompresörler ve filo yönetimi gibi çeşitli
endüstriler için destek, tasarım, geliştirme ve üretim yapar. Melotte, yüksek
hassasiyetli metal bileşenlerin, kalıplarının ve yenilenmiş kalıpların bir
üreticisidir. Ayrıca birkaç yıldır bileşenlerin 3D baskısında lider bir rol oynamaktadır.
Ypres'teki (Belçika) merkez ofisinin yanında, Picanol Group'un Asya ve Avrupa'da kendi dünya
çapındaki hizmet ve satış ağına bağlı üretim tesisleri bulunmaktadır. Picanol Group dünya
çapında 2.300'den fazla çalışanı istihdam etmektedir ve 1966'dan beri Euronext Brüksel
Borsasında (PIC) yer almaktadır. 2013'ten beri Picanol Grubu, Tessenderlo Group'ta (Euronext:
TESB) bir referans payına sahiptir.
Ypres'in (Belçika) yanı sıra, Picanol'un Suzhou (Çin) ve Greenville'de (ABD)
bulunan iki adet birinci sınıf eğitim merkezi vardır. Tüm eğitim merkezlerimiz,
makine operatörleri, teknisyenler ve dokuma yöneticileri için dokuma
makineleri konusunda teknik eğitim konusunda uzmanlaşmıştır.
Bu yayındaki resimler ve açıklamalar hiçbir şekilde Picanol'u kapsamaz: teknik
özellikler ve malzemelerdeki gelişmelerin bir sonucu olarak, teknik özellikler
değişebilir. EN 01.09.2020.
Ekibimiz daha fazla bilgi veya sorularınız için her zaman hizmetinizdedir.
www.picanol.be

@picanolweavingmachines
Steverlyncklaan 15, 8900 Ieper, Belgium
+32 57 222 111 - info@picanol.be

@picanolgroup

The illustrations and descriptions in this publication do not commit Picanol in any way:
specifications may change as a result of developments in engineering and materials. EN 01.09.2020.

Dokuma Makineleri bölümü (Picanol), havajetli veya rapierli teknolojisine dayanan ileri
teknolojili dokuma makineleri geliştirmekte, üretmekte ve satışını yapmaktadır. Picanol, dünya
çapındaki dokuma fabrikalarına dokuma makineleri tedarik etmekte bunun yanı sıra
müşterilerine dokuma çerçeveleri ve tarakları, eğitim, modernizasyon kitleri ve yedek parçalar
gibi ürün ve hizmetler sunmaktadır. Picanol, seksen yıldan fazla bir süredir küresel
endüstride öncü bir rol oynamış olup şu anda dünyanın önde gelen dokuma
makinesi üreticilerinden biridir.

