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Yuvarlak
örgücüler

dikkat

TTM, Türkiye için
‘tıkır tıkır’
çalışıyor Biz, Teknolojik Tekstil Makine (TTM) olarak, 2011 yılı-

na iddialı giriyoruz. Hedefimiz bu yıl 300’ü aşkın maki-
ne üretimi ve 12 milyon dolar ciro. Ne Çin ne Uzakdo-
ğu, bu makine yüzde yüz yerli… Biz Türkiye’ye inanıyor,
Türkiye’ye güveniyoruz.

TTM, sektördeki 40 yıllık birikimini üretime yansıttı
ve 2009 yılında Niğde OSB’de üretime başladı. Türki-
ye’de yuvarlak örgü makinesi imalatını otomasyonla se-
ri üretime geçirdi. 16 bin metrekare çalışma alanında
100’den fazla teknik personel ve deneyimli elemana sa-
hip olan TTM; Ar-Ge, üretim ve satışı bir bütün olarak

birleştiren profesyonel bir işletme olarak gelişmiştir. Ma-
kine yapısı ve hassasiyetindeki büyük gereksinim ne-
deniyle yüksek örme hızında aynı kumaş kalitesini elde
etmek kolay değilken, örgü makinesi konusunda zen-
gin üretim deneyimine ve profesyonel teknolojisine bağ-
lı olarak TTM, örme makine sektöründe artık gücünü ve
kalitesini ispatlamış bir marka olmuştur. Piyasada kul-
lanılan yuvarlak örgü makineleri incelenerek müşterinin
istek ve beklentileri doğrultusunda kullanımı kolay, yük-
sek üretim hızı ve kalitesine sahip makineler tasarlanarak
imal edilmektedir.

GİRDİ MALİYETİNİAZALTAN MAKİNEİmalatları yapılan makineler,kullanıcıya enerji tasarrufusağlayarak, girdimaliyetlerini azaltmaktadır.Kullanılan ‘PLC’ dokunmatikekran sayesinde makineninkullanım kolaylığı, örülenkumaşın kalitesi, kumaşgerginliğinin istenilen
düzeyde makineyi

durdurmadanayarlanabilirliği sağlanmıştır.Makinenin 24 saat boyuncayaptığı işler kontroledilebilir. Makinenin yüksekhızlarda güvenli olarakçalışabilmesi ve yine yüksekhızlarda kumaş kalitesinindeğişmemesi mümkündür.TTM; üretimini yaptığımakinelerin kullanıcıyayedek parça kolaylığı, hızlıve güvenli servis güvenceside sağlamaktadır.İşlevselliği, istikrarı, hız vedayanıklılığı ile uluslararasıbir marka haline gelen TTM,yuvarlak örgü makinelerihem yurtiçi hem de yurtdışıpazarlarda satılmaktadır.

TTM Genel Müdürü Osman Eroğlu diyor ki;
Dünyada yuvarlak örme makineleri, ABD, G. Kore, Çin, İtalya, Al-
manya ve Japonya gibi 7 ülkede üretilmektedir.

Ülkemizde yuvarlak örme makinesinin 25 bin adet civarında
olduğu ve bunların ağırlıklı olarak Çin, Almanya ve İtalya’dan gel-
diği bilinmektedir. Ülkemizde yılda 600 adet yeni makine alımı ger-
çekleşirken, tekstilde örme sektörüne yeni dahil olan Suriye, İran,
Irak, Ürdün, Özbekistan, Lübnan gibi ülkelere de eski teknolojiye
sahip kullanılmış makineler ihraç edilmektedir.

Türkiye’de bulunan yuvarlak örme makine pazarında bu yıl yüz-
de 50’den fazla bir pay alacağı öngörülen firmamız, 2011 yılı so-
nunda 300’ü aşkın makine üreterek, 12 milyon dolar ciro hedef-
lemekte ve üretiminin yüzde 40’ını ihraç etmeyi planlamaktadır.

Biz büyüyen, hedefine yürüyen TTM olarak Türkiye’mize gü-
veniyoruz. Sizler de bize güvenin. Ne Uzakdoğu, ne Avrupa ne Çin…
Yüzde yüz yerli ve sermayesinin tamamı Türk TTM makine ile üre-
timinizi keyfe dönüştürün…
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