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Tarihçe
İstanbul Beylikdüzü’nde 4000 m2 kapalı alana sahip fabrikasında faliyetlerini sürdüren
BENEKS, bir mühendislik ﬁrmasıdır. Kurucu heyetinin tamamı mühendislerden oluşan
ﬁrmamızın vizyonu da buna göre belirlenmiştir.
1988 yılında faliyetini başlatan ve günümüze kadar olan süreçte, kesintisiz olarak Tekstil
sektörüne hizmet etmiş olan ﬁrmamız, kumaş boyahanelerinde kullanılan apre ve kumaş
hazırlama makineleri konusunda uzmanlaşmış ve elde ettiği pazar payı ile sektörde söz sahibi
olmuştur. 1998 yılında ürün gamına, Kumaş Boyama Makine grubunu da dahil eden ﬁrmamız,
“Rekabet Fiyatta Değil Kalitededir” ilkesini esas aldığından boyama makinelerinde pazardan
daha çok pay almak yerine, kalite ve kaliteli sonuçlara ilgi duyan müşteri proﬁlini hedef
seçmiştir.
Ür
Üretiminin
%75 ini ihraç eden ﬁrmamız, ihracat yaptığı pazarlarda ülkemize yakışır işler
yapmakta ve yaptığı işlerin arkasında durmaktadır ve duracaktır.

History
BENEKS, which currently operates in its factory with a closed area of 4000 m2 in Beylikdüzü,
Istanbul is an engineering company.All founding members of our company are engineers and
our vision is determined accordingly.
Our company, which started its activities in 1988 and has continuously served in the textile
sector, has specialized in ﬁnishing and fabric preparation machines used in fabric dyehouses
and has become an expert in the sector with its market share.Our company, which included the
Fabric Dyeing Machinery group in its product range in 1998, has chosen a customer proﬁle
interested in high-quality results, rather than receiving a maximum market share in dyeing
machines in line with its “Competitive Quality, Rather than Price” principle.
Our company, which exports 75% of its production, carries out works worthy of our country in
the markets it exports and stands behind its works.
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Eco Compact HT Kumaş Boyama Makinesi / HT Fabric Dyeing Machine

MİNİMUM SU &
MINIMUM WATER

&

MİNİMUM ENERJİ & MİNİMUM KİMYASAL
MINIMUM ENERGY

&

MINIMUM CHEMICAL

ECOCOMPACT KUMAŞ BOYAMA MAKİNASI
ECOCOMPACT Kumaş Boyama Makinamız çevre koşullarının, enerji tasarrufunun ve maliyet
unsurlarının ön planda tutulduğu günümüz tekstil endüstrisine önemli katkı sağlamaktadır. Daha kaliteli
boyanmış bir kumaş yüzeyi elde etmek amacı ile titizlikle tasarlanmıştır. Konvansiyonel HT Boya
Makinalarına göre çok daha düşük oranda elektrik, buhar ve en önemlisi çok daha az kimyasal ve su
tüketmektedir. Tüm bu özellikleri ECOCOMPACT dizaynı ile proses sürelerini kısaltarak makinanın
sahip olduğu tüm bu yenilikler sayesinde işletmenin ihtiyaç duyduğu bir makine olmuştur.
ECOCOMPACT Kumaş Boyama Makinesinde her tipte pamuk, Polyester, Naylon, Keten, Bambu,
Viskon ve bunların likra karışımı örgü, dokuma ve havlu tür kumaşları maksimum yüzey kalitesi ile
boyayabilmektedir.
ECOCOMPACT Kumaş Boyama Makinemizdeki en önemli yenilik diğer boyama makinelerine göre cok
daha kompakt olması ve bu sayede daha az su , daha az enerji ve daha az kimyasal kullanımı sağlayıp
maliyetleri büyük bir oranda düşürmesidir.

ECOCOMPACT FABRIC DYEING MACHINE
ECOCOMPACT Fabric Dyeing Machine is at the forefront of environmental conditions, energy saving
and cost elements it is making a signiﬁcant contribution to today's textile industry.
All types of Cotton, Polyester, Nylon, Linen, Bamboo, Viscose and their licra blends of knitted, woven
and terry towel fabrics can be dyed with the maximum surface quality on ECOCOMPACT Fabric
Dyeing Machine.
With all these features, ECOCOMPACT design shortens the process times and the machine has
become a machine needed by the company thanks to all these innovations.
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YE N İ L İ KL E Rİ M İ Z / OUR I N N OVATI O N S
Yeni pompa dizaynı ile minimum ﬂote ile çalışma
Working with minimum liquor ratio with new pump design
İlave tankları ile sıcak su tankı arasındaki transfer sayesinde proses zamanlarının kısalması
Reduction of process times due to transfer between additional tanks and hot water tank
Yeni J-box tasarımı ile maksimum ve homojen kumaş yükleme dolayısıyla su ve kimyasal tüketiminin azalması
Reduced water and chemical consumption due to new J-box design and maximum and homogeneous fabric loading
Özel tuz ve soda seyreltme sistemi ile daha homojen bir şekilde makinaya transfer.
With a special salt and soda dilution system, it is transferred to the machine more homogeneously.
Ilave kabında hazırlanan kimyasalların rezerve kabında hazır banyo ﬂotesi olarak bekletilmesi
Holding the chemicals as bath ratio which is prepared in the additional tank of chemicals
Ana kazandaki banyonun rezerve kabına transferi sayesinde su ve kimyasal tasarrufu
Saving water and chemicals by transferring the bath in the main vessel to the reserve tanks .
Düşük ﬂote sayesinde doldurma ve boşaltma sürelerinin kısalması.
Reduced ﬁlling and discharge times due to low liquor ratio
Homojen ve dengeli bir kumaş akışı, kumaş takılmalarının önüne geçilmesi
A homogeneous and balanced fabric ﬂow, avoiding fabric tangle
Düzgün ve ayarlanabilir iç pastallama sistemi
Smooth and adjustable internal plaiter system

BOYANABİLECEK KUMAŞ TÜRLERİ
Pamuk, Polyester, Naylon, Keten, Bambu, Viskon ve bunların likra karışımları
olan örgü, dokuma ve havlu tür kumaşların boyamasına uygundur.
150 , 200, 250 ve 300 kg’lık J-boxlarda 70 gr/m2 -1500 gr /m2 arasında
bulunan kumaşlar uygun düze seçimleri ile rahatlıkla boyanabilmektedir.

DYEABLE FABRIC TYPES
Cotton, Polyester, Nylon, Linen, Bamboo, Viscose and their licra blends of
knitting, woven and terry towel fabric is suitable for dyeing.
Fabrics between 70 gr/m2 -1500 gr /m2 in 150 ,200,250 and 300 Jbox sizes
can be easily dyed with the suitable nozzle selections

ECOCOMPACT

10
STANDART EKİPMANLAR / STANDART EQUIPMENTS

DOZAJLAMA POMPASI
DOSING PUMP

DÜZE TRANSFER BORULARI
NOZZLE TRANSFER PIPES

İLAVE TANKLAR
ADDITIONAL TANKS

İLAVE KAPLAR İÇİ
INSIDE OF ADDITIONAL TANK

ELEKTRİK PANOSU
ELECTRICAL PANEL

EKRAN
SCREEN

PNÖMATİK PANO

KULE YATAKLAMASI

PNEUMATIC PANEL

TOWER BEDDING
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STANDART EKİPMANLAR / STANDART EQUIPMENTS

UÇ BULMA
FABRIC SEAM DETECTOR

İÇ AYDINLATMA
INTERNAL LIGHTING

ÖZEL EKİPMANLAR / SPECIAL EQUIPMENTS

ÇALKALAMA SİSTEMİ

OTOMATİK FİLTRE

MULTI PUMP SUCTION SYSTEM

AUTOMATIC FILTER
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MAKİNE YERLEŞİM ÖLÇÜLERİ
MACHINE LAYOUT DIMENSIONS

FABRIC
DYEING
MACHINERIES
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