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Rektifiye dairesinde yapılan işlemler, iplik işletmelerinde 

kalitenin devamlılığının sağlanmasında önemli bir görev 

üstlenmektedir. İplik, fitil, cer manşonu sökme - takma ve 

rektifiye işlemlerini yapacak makine ve preslerin yeterli 

özellikleri taşıması gerekmektedir.

ASTEKS manşon üretimi ve rektifiye ile ilgili üretimde 

kullandığı makine ve otomasyon çalışmalarını kendi bünye-

sinde yapmaktadır. Uzun yıllara dayalı deneyimlerini ve 

güncel teknolojiyi "Rektifiye Makineleri ve Manşon Sökme 

- Takma Presleri"nde uygulamaktadır.

ASTEKS 1970 yılından bu yana tekstil sektörüne hizmet 

vermektedir. Kuruluşunda belirlediği ilkelerden sapmadan 

tecrübesini ve kalitesini modern teknoloji ile birleştirerek 

günümüze taşımıştır. Üretim İstanbul’da 11.000 m2 açık 

6.000 m2 kapalı alana sahip modern tesislerinde yapılmak-

tadır. 1997 yılından sonra yeniden yapılanma stratejisi 

kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda, hem 

yurtiçi hem de yurtdışında güvenilir, yeni teknolojileri kulla-

nan, modern yönetim anlayışını uygulayan, kurumsal bir 

kimliğe sahip firma yapısı kazanmıştır.

Firmanın yurt içindeki pazar payı %75 civarında olup, yurt 

dışında da Özbekistan, Türkmenistan, İran, Endonezya, 

Vietnam, Çin, Mısır, Etiyopya, ABD, Peru, Yunanistan, Polon-

ya, Fransa, Litvanya ve Bulgaristan’ın da aralarında bulun-

duğu yaklaşık 25 ülkeye dış satış gerçekleştirilmektedir.

FİRMA PROFİLİ / COMPANY PROFILE FİRMA PROFİLİ
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MAKİNE TEKNİK BİLGİLERİ
• Servo  kontrollü manşon döndürme motoru. 
• Servo kontrollü, Linear kayar kızak sistemi.
• İnvertör kontrollü rektefiye taşı motoru.
• Dokunmatik ekran paneli HMI 7 inch.
• PLC otomasyon sistemleri.
• Manşon taşlama için geliştirilmiş yapıya sahip Rektifiye taşı.
• Toz emme siklonu, manşon tutma ve taş bileme  adaptörleri.

Yükseklik Genişlik Derinlik Ağırlık

1.760 mm 1.200 mm 1.400 mm 1.200 kg

202- AFT 
Manşon Rektifiye Makinesi
(Otomatik Beslemeli - Çift Yönlü)  

Yüksek adette manşon 

taşlama gereksinimi olan iplik 

fabrikaları için geliştirilmiş 

tam otomatik, çok özellikli bir 

manşon taşlama makinesidir. 

Çift yönlü kullanım özelliği ile 

makinenin diğer yönünde 

cer-penye manşonu taşlama  

yapılabilmektedir.

Makine Ön Görünüm
Otomatik Manşon Taşlama Bölümü

Çift Kasetli Besleme Sistemi; yüksek adette 
manşon mili besleme kapasitesi ile taşlama 
operatörünün çalışmasını rahatlatır.

Otomatik Taşlama Sistemi; çift kasetli 
beslemeden gelen manşonların otomatik olarak 
taşlamasını yaparak verimli bir çalışma sergiler, 
çalışanın  bu sırada diğer işlerini düzenlemesine 
olanak sağlar.

Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli; manşon 
üzerinden kaldırılacak paso miktarını, taşın travers 
(gidip-gelme) hızını, taşın parlatma zamanı gibi tüm 
makinenin yönetimini  isteğe bağlı kolayca  ayar 
yapma  olanağı sunar. 

Otomatik Taş Bileme Sistemi; herhangi bir 
montaja ihtiyaç duymadan sadece dokunmatik 
ekran panelinden verilecek komut ile taşın bilenme 
işlemi, otomatik olarak hızlı ve zahmetsiz olarak 
gerçekleşmektedir.

PLC Otomasyon Sistemi; tüm çalışma ayarlarını 
isteğe bağlı kişiselleştirebilme olanağı sağlar. 

Türkiye’de Üretim; hızlı servis ve yedek parça 
temini ile verimli çalışma olanağı sunar.
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Makine Arka Görünüm
Cer - Penye Manşon Taşlama Bölümü

MAKİNE ÇALIŞMA PERFORMANS BİLGİLERİ
Manşon taşlama kapasitesi:
19 x 32 x 29mm 1.000 manşon/saat 
Taşlama ve Yüzey pürüzlülük hassasiyeti:
0,02 - 1,2< Ra
     
ÇALIŞMA ARALIĞI
Minimum taşlama çapı: 26 mm.
Maksimum taşlama çapı: 38 mm.
Maksimum taşlanacak iş uzunluğu : 400 mm.

Makine Yan Görünüm

CER - PENYE 
Manşon Taşlama Sistemi

Çift Kasetli Otomatik
Manşon Besleme Sistemi
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201- AF 
Manşon Rektifiye Makinesi
(Otomatik Beslemeli)  

MAKİNE TEKNİK BİLGİLERİ
• İnvertör kontrollü manşon punta motoru. 
• İnvertör kontrollü, Linear kayar kızak sistemi.
• Rektifiye taşı motoru.
• Dokunmatik ekran paneli HMI 7 inch.
• PLC otomasyon sistemleri.
• Manşon taşlama için geliştirilmiş yapıya sahip rektifiye taşı.
• Toz emme siklonu, manşon tutma ve taş bileme  adaptörleri.

Yükseklik Genişlik Derinlik Ağırlık

1.760 mm 850 mm 1.370 mm 740 kg

Kasetli Besleme Sistemi; yüksek adette manşon 
mili besleme kapasitesi ile taşlama operatörünün 
çalışmasını rahatlatır.

Birleşik Taşlama Sistemi; otomatik taşlama 
ünitesi sökülmeden CER-PENYE manşonu taşlama 
olanağı sağlar. 

Otomatik Taşlama Sistemi; beslemeden gelen 
manşonların otomatik olarak taşlamasını yaparak 
verimli bir çalışma sergiler, çalışanın  bu sırada 
diğer işlerini düzenlemesine olanak sağlar.

Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli; manşon 
üzerinden kaldırılacak paso miktarını, ilerleme 
hızını, punta devrini, taşın parlatma zamanı gibi 
tüm makinenin yönetimini isteği bağlı kolayca 
ayarlama olanağı sunar.

İnvertör Kontrollü Punta, Banko Sistemi; 
manşon sertliğine ve iplik numarasına bağlı olarak 
istenilen manşon yüzey düzgünlüğünü (Ra) elde 
etmek için gerekli punta devri, ilerleme hızını 
belirleme kolaylığı sağlar.

PLC Otomasyon Sistemi; tüm çalışma ayarlarını 
isteğe bağlı kişiselleştirebilme olanağı sağlar. 

Türkiye’de Üretim; hızlı servis ve yedek parça 
temini ile verimli çalışma olanağı sunar.

MAKİNE ÇALIŞMA PERFORMANS BİLGİLERİ
Manşon taşlama kapasitesi:
19 x 32 x 29 mm 500 manşon/saat 
Taşlama ve Yüzey pürüzlülük hassasiyeti:
0,02 - 1,2< Ra
     
ÇALIŞMA ARALIĞI
Minimum taşlama çapı: 26 mm.
Maksimum taşlama çapı: 38 mm.
Maksimum taşlanacak iş uzunluğu : 190 mm.
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Lazerli Çap Ölçüm Sistemi: taşlama yapılacak 
farklı çaplardaki manşonların dış çapını ölçer, 
taşlama öncesi operatörün çap ölçme işlemini 
ortadan kaldırarak zaman ve işçilikten tasarruf 
sağlar.

Otomatik Taşlama Sistemi: operatörün manşonu 
takması sonrası başlat düğmesine basması ile  
pnomatik punta kapanır ve sisteme tanımlanan 
paso miktarı kadar taşlama işleminin seri olarak 
gerçekleşmesini sağlar.

Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli; manşon 
üzerinden kaldırılacak paso miktarını, ilerleme 
hızını, punta devrini, taşın parlatma zamanı gibi 
tüm makinenin yönetimini  isteğe bağlı kolayca  
ayarlama olanağı sunar. 

İnvertör Kontrollü Punta, Banko Sistemi; 
manşon sertliğine ve iplik numarasına bağlı olarak  
İstenilen manşon yüzey düzgünlüğünü (Ra) elde 
etmek için gerekli punta devri, ilerleme hızını 
belirleme  kolaylığı sağlar.

PLC Otomasyon Sistemi; tüm çalışma ayarlarını 
isteğe bağlı kişiselleştirebilme olanağı sağlar.

Start-Stop Sistemi; rektifiye taşı operatör 
manşonu takarken durmakta, işleme başlama 
düğmesine basması ile taş dönmeye başlamaktadır. 
İş güvenliği ve elektrik tasarrufu sağlar.

Düşük Elektrik Tüketimi; ekonomik çalışma 
olanağı sağlar.

Türkiye’de Üretim; hızlı servis ve yedek parça 
temini ile verimli çalışma olanağı sunar.

201- MTL
Manşon Rektifiye Makinesi

(Manuel - Tekstüre - Lazer Ölçümlü)  

MAKİNE ÇALIŞMA PERFORMANS BİLGİLERİ
Manşon taşlama kapasitesi:
45 x 65 x 34 mm (Barmag Manşonu) 275 adet/saat
Taşlama ve Yüzey pürüzlülük hassasiyeti:
0,02 - 1,2 < Ra
     
ÇALIŞMA ARALIĞI
Minimum taşlama çapı: 26 mm.
Maksimum taşlama çapı: 100 mm.
Maksimum taşlanacak iş uzunluğu : 600 mm.

MAKİNE TEKNİK BİLGİLERİ
• Lazerli çap ölçüm cihazı.
• İnvertör kontrollü manşon punta motoru. 
• İnvertör kontrollü, Linear kayar kızak sistemi.
• Rektifiye taşı motoru.
• Servo kontrollü çap belirleme motoru.
• Dokunmatik ekran paneli HMI 7 inch.
• PLC otomasyon sistemleri.
• Manşon taşlama için geliştirilmiş yapıya sahip rektifiye taşı.
• Toz emme siklonu, manşon tutma ve taş bileme  adaptörleri.

Yükseklik Genişlik Derinlik Ağırlık

1.400 mm 850 mm 1.370 mm 720 kg

Tekstüre iplik üretiminde kullanılan 

manşonların rektifiye edilmesi için 

geliştirilmiş bir rektifiye makinesidir.

Lazer ölçüm sistemi ile çalışma

verimliliği artmaktadır.
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201- M 
Manşon Rektifiye Makinesi
(Çok Amaçlı - Manuel)  

MAKİNE ÇALIŞMA PERFORMANS BİLGİLERİ
Manşon taşlama kapasitesi:
19 x 32 x 29 mm 360 adet/saat
19 x 51 x 32 mm 160 adet/saat 
Taşlama ve Yüzey pürüzlülük hassasiyeti:
0,02 - 0,5 < Ra
     
ÇALIŞMA ARALIĞI
Minimum taşlama çapı: 26 mm.
Maksimum taşlama çapı: 100 mm.
Maksimum taşlanacak iş uzunluğu : 600 mm.

MAKİNE TEKNİK BİLGİLERİ
• İnvertör kontrollü manşon punta motoru. 
• İnvertör kontrollü, Linear kayar kızak sistemi.
• Rektifiye taşı motoru.
• Dokunmatik ekran paneli HMI 7 inch.
• PLC otomasyon sistemleri.
• Manşon taşlama için geliştirilmiş yapıya sahip rektifiye taşı.
• Toz emme siklonu, manşon tutma ve taş bileme  adaptörleri.

Yükseklik Genişlik Derinlik Ağırlık

1.400 mm 850 mm 1.370 mm 720 kg

Tüm Manşonları Rektifiye Etme Olanağı Sunar; 
İplik, Fitil, Cer, Penye, Tekstüre, Open-End, Finisör, 
Çekme Silindirleri.

Dokunmatik Ekran Kontrol Paneli İle; çalışma 
ayarı yapma ve istenilen dil tercih seçeneği.

Linear Kayar Yatak Sistemi İle; punta ayar 
değişikliklerinde konik hatasız ayarlama.

İnvertör Kontrollü Punta, Banko İle; mükemmel 
manşon yüzey düzgünlüğü.

PLC Otomasyon Sistemi İle; kişiselleştirilmiş 
program olanağı.

Taşın Manşon Üstünde Kalma Zaman Ayarı İle; 
mükemmel manşon yüzey düzgünlüğü.

Dijital Kontrollü Paso Ayarı İle; 
ölçüsel hassasiyet.

Manşon ve Rektifiye Teknolojisinde Uzun 
Yılların Deneyimi İle; kolay kullanım.

Düşük Elektrik Tüketimi; 2,9 kW.

Türkiye’de Üretim; hızlı servis ve yedek parça 
temini ile verimli çalışma olanağı sunar.
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MANŞON SÖKME & TAKMA PRESLERİ

Cer, penye ve vatka manşonlarının sökme ve takma işleminde 
kullanılmaktadır. Hidrolik sistemle sabit ivmede ilerleme hızı ile 
kontrollü bir takma işlemi gerçekleşmektedir. İşletmenizde kullanılan 
mil ölçülerine uygun sökme ve takma adaptörleri ile birlikte 
sunulmaktadır.

Yükseklik Genişlik Derinlik Ağırlık

1.000 mm 1.700 mm 360 mm 215 kg

Hidrolik Manşon Takma Presi
(Cer Manşonu)  

Pnömatik Manşon Takma Presi
(İplik - Fitil - Open-End Manşonu)  

Pnömatik manşon takma presi ile iplik ve fitil manşonlarının mile 
takılma işlemi gerçekleştirilmektedir. Manşon merkezleme pimi, 
ilerleme hızı sınırlayıcılarla kontrollü ve güvenli bir  kullanım olanağı 
sağlar. Sökme ve takma adaptörleri ile birlikte sunulmaktadır.

Genişlik

300 mm

Derinlik

450 mm

910 mm

Yükseklik

Ağırlık

38 kg

İplik, Fitil ve Open-End manşonlarının mile takılması işleminde 
kullanılmaktadır. Ekonomik yönlü bir çözüm sunmaktadır. 
Manşon merkezleme pimi sayesinde kontrollü bir şekilde 
uygulama yapmayı mümkün kılmaktadır. İşletmenizde 
kullanılan manşon miline uygun sökme takma adaptörleri ile 
birlikte sunulmaktadır.

Genişlik

370 mm

Derinlik

280 mm

650 mm

Yükseklik

Ağırlık

40 kg

Manuel Manşon Takma Presi
(İplik - Fitil - Open-End Manşonu)  

Manşon Tipleri
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