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Hakkımızda

Belgelerimiz

Santeks Tekstil Makineleri, 2003 yılında sadece 3 çalışanı ile tekstil makineleri yedek parça ithalatı ve satışı 
yapan bir firmayken2006 yılında ihracata başlamış, 2008 yılında Yurtdışındaki ilk ofisini açmış, 2017 yılında 
ise Tekstil Makinelerinin imalatına başlamıştır.

2021 yılı itibariyle 35 yurtiçi, 6 yurtdışı çalışanı olan, 10’dan fazla ülkeye ihracat yapan bir firma haline 
gelmiştir. “En yeni ve son teknoloji tekstil makineleri üreterek/tedarik ederek dünya standartlarında ürünler 
sunmak” ilkesi ile yola çıkan Santeks Tekstil Makineleri, kendi uluslararası markaları olan “Santeks” ve 
“Boosan” markaları ile Türk ‘Menşeli teksil makineleri üreten ve yurtdışına ihracat yapan firma haline 
gelmiştir.

Yıllar itibariyle ürün çeşidini, satış kanallarını, sektör tecrübesini ve imalat alt yapısını geliştirmiştir. Mevcutta 
10’dan fazla uluslararası firmanın yurtiçi ve Turki Cumhuriyetler Bölgesi temsilciliğini yapan firma, tekstil 
makinelerinin satışı yanı sıra, firmalardan gelecek anlık ve acil teknik destek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 
her makine grubu için teknik servis ekibi oluşturmuştur.

İthal ettiği makinelerle ilgili karşılaşılan teknik sorunda çözümler üreten firmamız gün geçtikçe tekstil 
makinelerinin çalışma prensibi, üretimi, proseslerin işleyişi, teknik kapasitesi gibi konularda sektöre ve tekstil 
ürünleri üreticilerine teknik bilgi aktarımı yaparken aynı zamanda temsilciliğini yaptığı tekstil makineleri 
imalatçılarını makinenin geliştirilmesi konusunda yönlendirmiş ve üretici firmalara gerekli geliştirmeleri 
yaptırmıştır.

Çin’de üretme maliyetlerinin Türkiye ile aynı seviyeye gelmesi, edindiği imalat tecrübesi ve know-how, Türk 
Markası ile üretim yapma isteği sonucunda kendi tekstil makinelerinin üretimine 2017 yılında başlamıştır.

17 senelik tekstil makineleri alım satımı, teknik servis, müşteri ihtiyaçları ve sektör tecrübesinden sonra 
edindiği tecrübeyi kendi imalat altyapısını kurarak ithalat-İhracat yapan firma profilinden İmalat-İhracat ve 
Ar-Ge yapan firma profiline kavuşmuştur.
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Ürün Bilgisi

HCRD6J/2 çift iğne çubuklu raşel çözgülü örme 
makinesinin örgü elemanları şunları içerir: 4 zemin 
çubuğu; 2 piezoelektrik jakar çubuğu; 2 tek mandallı iğne 
mili; 2 devrilme çubuğu ve 2 sinker yatak. 

Dilli iğnelerin hareketi, yağ kutusunun içindeki kam ve 
karşı kam tarafından kontrol edilir. Sinker yatak, kılavuz 
çubuk ve beşik, eksantrik çubuk bağlantı mekanizması ile 
kontrol edilir.

Ürün Özellikleri

* Bu makine piezo jakar teknolojisini benimser, her türlü 
süsün özgür ifadesi olabilir, çift iğneli dokuma dikişsiz 
örgü kumaş elde edebilir. Bu teknoloji sayesinde üretilen 
ürünler bitmeye yakındır, işlemden sonra büyük ölçüde 
azalır ve kişisel sıcaklık ve rahatlık etkisini daha iyi 
sağlayabilir.
* Kılavuz çubuğun tümü elektronik kontrol teknolojisini 
(EL cihazı) kullanır, üretim daha çeşitlidir, daha rahat 
çalışır.
* EBC serbest bırakma sistemini ve EAC sistemini 
kullanır. Bilgisayar ayrıca alma cihazını da kontrol eder. 
Bu iki fonksiyonun koordinasyonu sayesinde farklı işlem 
değeri ve atkı sıklığı elde edebiliriz.

Tür HCRD6J/2
Ana Program Parametre
Çalışma Aralığı 80 - 138 mm
Hız (r/min) 10-600
İğneler 22E 24E 28E
Yam bırakma mekanizması EBC bırakma sistemi
Makine kirişi Tipi 21 - 30

Kumaş alma Elektronik
İğne Tipi Mandallı İğne
Bar 4 Bar 2 Piezoe Jakarlı Bar
Makine sürücüsü Frenkans Kontrolü

Makine Kontrolü 12 inch Dokunmatik Ekran

Makine Gücü 17KW Makine anma gücü
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Ürün Bilgisi

HCRJ6/2-52 çift iğne yataklı jakar kemer raşel çözgülü 
örme makinesinin örgü elemanları, EL kılavuz çubuğu, 
4 piezo elektrikli seramik jakar çubuğu, 6 EBC. çift dilli 
iğne yatağı, 2 devirme çubuğu ve 2 sinker yatağı içerir. 

Tüm makine kompakt bir yapıya ve rahat çalışmaya 
sahiptir. Bilgisayar jakar desen tasarım teknolojisi, daha 
özgür, zengin ve benzersiz ürünler yapar. Yüksek dereceli 
spor giyim ve örgü çantalar için çözgülü örme kemerler 
üretmek için uygundur.

Ürün Özellikleri

*Piezo seramik jakarlı elektrik ve EL elektronik 
shogging tekniği kullanır. Jakarlı örme kemer çeşitleri 
üretebilmektedir.
* Windows 7 sistem bilgisayarı endüstriyel kontrol 
ekranında çalıştırma.
* Müstakil tip cağlıklar kullanarak, gerginlik daha stabil 
hale getirilebilir. 

Tür HCRJ6/2-52
İğne Tipi Mandallı İğne
İğne Ölçüsü E24 E28
Çalışma Genişliği 660mm x 2 ( 26’’ x2 )
Kılavuz Çubuk Sayısı 6/8
Çözgü Bırakma 6EB (j(8EBC) \ E-Pozitif Çözgü Bırakma

Kiriş Boyu

Kiriş Boyutu 14” 17”
Flanş 356             450
Şaft 102             150
Açıklık 70                90
Genişlik 356             370

Yoğunluk Aralığı 8-15cm

Desen Cihazı 6E(8E)-Shogging (EL) 4  piezo elektrikli seramik jakarlı 
çubuk

Ana Mil Hızı 0-350  Seyir/Dakika (Sıklık dönüştürme)

Makine Kontrolü 12’inch dokunmatik ekran
Makine Gücü 7.8KW Makine anma gücü 7.8KW
Makine özellikleri (L)4030x(W)3340x(H>3109 <mm)
Toplam Ağırlık 3500KG - 4000KG (Civarında)
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Ürün Bilgisi

Daire parçaları HCKE serisi çözgülü örme makinesi 
şunları içerir: 2 elektronik şişirme çubuğu, 1 kesme baskı 
çubuğu, 4EBC, gömülü iğne kullanır. Motorun değişken 
frekans hız ayarı, kapalı yakıt deposu iletimi, ekipmanın 
güvenilir ve uzun ömürlü çalışması. 

Tüm makinenin kompakt yapısı rahat çalışmasına imkan 
verir.

Ürün Özellikleri

*Her türlü süsü özgürce ifade edebilir; değiştirilmesi 
kolay, birçok küçük seri üretim talebine uyum 
sağlayabilir
*Endüstriyel kontrol bilgisayarı tam ekran çalışması, 
basit kullanım, rahat ve güvenilir ile taramsı için EL 
elektronik shogging teknolojisi bulunur.
*Süsleri Bilgisayarda yapıp aktarmak için U disk 
kullanılabilir. 

Tür HCKE
İğne Tipi Yaylı iğne
İğne Ölçüsü 12E 14E 18E
Çalışma Genişliği 85 / 132 mm
Kılavuz Çubuk Sayısı 2

Çözgü Bırakma Pozitif Çarpıtma Bırakma, Dokunmatik Ekranda Kiriş 
Çarpıtma Parametrelerini (EBC) Ayarlama

Kiriş Boyu

Kiriş Boyutu 14” 21”
Flanş 356             535
Şaft 102             210
Açıklık 70                152
Genişlik 356             540

Yoğunluk Düzenleme Şekli Bilgisayar Dokunmatik Ekranı (EAC) ile Yoğunluk 
Düzenlemesi

Desen Cihazı Shogging
Ana Şaft Hızı 600
Ana Motor 2.5KW

Çözgü Bırakma Motoru 0,5 KW

Shogging için Motor 0,75 KW
Makine Gücü 7.8KW Makine anma gücü 7.8KW
Makine Özellikleri 2900*2000*2600  / 4400*2600*2100 
Toplam Ağırlık 3500KG - 4000KG (Civarında)
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Ürün Bilgisi

Daire parçaları HCKE-PJ serisi çözgülü örme 
makinesi şunları içerir: 3 elektronik şişirme çubuğu, 
1 piezoelektrik seramik jakarlı iğne presleme sistemi, 
4EBC gömülü iğne kullanır.

Motor değişken frekans hız ayarı, kapalı yakıt deposu 
iletimi, ekipmanın güvenilir çalışması ve uzun ömürlü 
olmasını sağlar. Tüm makinenin kompakt bir yapısı ve 
rahat çalışması vardır. 

Bilgisayar jakarlı desen tasarım teknolojisi, daha özgür, 
zengin ve benzersiz ürünler yapar. Üst düzey kadın 

modası kumaşları, tekstil ve diğer ürünlerin üretimi için 
uygundur.

Ürün Özellikleri

*Jakar tekniği, her türlü süslü fantezisini özgürce ifade 
edebilir; değiştirilmesi kolay, birçok küçük seri üretim 
talebine uyum sağlayabilir.
*EL elektronik shogging teknolojisi, endüstriyel kontrol 

bilgisayarı tam ekran çalışma, basit kullanım, rahat ve 
güvenilir taramalar için tasarlanmıştır.
*Veri aktarımı için USD ve Çiçek desenleri yazmak için 

bilgisayar kullanımı mevcuttur.

Tür HCKE-PJ
İğne Tipi Yaylı iğne
İğne Ölçüsü 12E
Çalışma Genişliği 85 / 132 mm
Kılavuz Çubuk Sayısı 3

Çözgü Bırakma Pozitif Çözgü Bırak — Dokunmatik Ekranda Kiriş Çözgü 
Parametrelerini (EBC) Ayarlayın

Kiriş Boyu

Kiriş Boyutu 14” 21”
Flanş 356             535
Şaft 102             210
Açıklık 70               152
Genişlik 356             540

Yoğunluk Düzenleme Şekli Bilgisayar Dokunmatik Ekranı (EAC) Aracılığıyla Yoğunluk 
Düzenlemesi

Desen Cihazı Shogging
İğne yöntemine basarak jakarlı İğne Seçim Sistemi
Ana Şaft Hızı 600
Ana Motor 2.5KW

Çözgü Bırakma Motoru 0,5 KW

Shogging için Motor 0,75 KW
Makine Özellikleri 2900*2000*2600  / 4400*2600*2100 
Toplam Ağırlık 3500KG - 4000KG (Civarında)
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Ürün Bilgisi

HCR8-ET çift iğne çubuklu raşel çözgülü örme 
makinesinin örgü elemanları şunları içerir: 8 EL kılavuz 
çubuk; çift mandallı iğne yatağı; 2 devrilme çubuğu ve 2 
sinker yatak. 

Cihaz yapısı kompakt ve işlevseldir, çalışma sonuçları 
kararlıdır ve kullanımı kolaydır. Yüksek dereceli spor 
giyim, tıbbi bandaj ve file çantalar için çözgülü örme 
kemerler üretmek için uygundur. 

Ürün Özellikleri

* Cihaz elektronik kontrol teknolojisini (EL) benimser, 
üretim daha çeşitlendirilmiş, daha rahat çalışır.
* Mikro bilgisayar dokunmatik ekranında çalıştırma
*Bilgisayarda desen derleme, tasarımları makineye 

aktarmak için USB depolamayı kullanma

Tür HCR8-ET
İğne Tipi Mandallı İğne
İğne Ölçüsü E18 E22 E24 E28
Çalışma Genişliği 660mm x2
Kılavuz Çubuk Sayısı 8

Çözgü Bırakma Pozitif Çözgü Bırakma, Dokunmatik Ekranda Kiriş Çöz-
gü Parametrelerini (EBC) Ayarlama

Kiriş Boyu

Kiriş Boyutu 14”
Flanş 356            
Şaft 102             
Açıklık 70               
Genişlik 356           

Yoğunluk Düzenleme Şekli Yoğunluk Düzenlemesi Bilgisayar Dokunmatik Ekranı (EAC)

Desen Cihazı Shogging
İğne yöntemine basarak jakarlı İğne Seçim Sistemi
Ana Şaft Hızı 0 - 100 Course/Min  (Sıklık dönüştürme)
Ana Motor 2.2KW

Çözgü Bırakma Motoru 1,1 KW

Shogging için Motor 0,75 KW
Makine Özellikleri 3000*2300*2600  
Toplam Ağırlık 3500KG - 4000KG (Civarında)
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Ürün Bilgisi

HCR8-ETH çift iğne çubuklu raşel çözgülü örme 
makinesinin örgü elemanları şunları içeriyordu: 8 EL 
kılavuz çubuk 8 kiriş mili (EBC) ve çift mandallı iğne 
yatakları: 2 devirme çubuğu ve 2 platin.

Cihaz yapısı kompakt ve işlevseldir, çalışma sonuçları 
kararlıdır ve kullanımı kolaydır. Yüksek dereceli spor 
giyim, tıbbi bandaj ve file çantalar için çözgülü örme 
kemerler üretmek için uygundur.

Ürün Özellikleri

*Mikro bilgisayar dokunmatik ekranında çalıştırma.
* Bilgisayarda desen derleme, USB depolama 

kullanarak. tasarımları makineye aktarma
* Cihaz elektronik kontrol teknolojisini (EL) benimser, 

üretim daha çeşitlendirilmiş, daha rahat çalışır.

Tür HCR8-ETH
İğne Tipi Mandallı İğne
İğne Ölçüsü E18 E22 E24 E28
Çalışma Genişliği 660mm x2
Kılavuz Çubuk Sayısı 8

Çözgü Bırakma Pozitif Çözgü Bırakma, Dokunmatik Ekranda Kiriş   
Çözgü Parametrelerini (EBC) Ayarlama

Kiriş Boyu

Kiriş Boyutu 356     450
Flanş 102         150
Şaft 70            90
Açıklık 356         370
Genişlik 356           

Yoğunluk Düzenleme Şekli Yoğunluk Düzenlemesi Bilgisayar Dokunmatik Ekranı (EAC)

Desen Cihazı Shogging

Yoğunluk Aralığı Frekans dönüştürücü kontrolü-f- ana eksen servo motor (Kam 
kendinden yağlamalı sistem)

Makine Ana Sürücsü 10 inç bilgisayar dokunmatik ekran (yüksek hızlı bilgisayar 
kontrol sistemi) Kapalı toz kalkanı

Ana Mator 2,2 KW
Ana Şaft Hızı 1.1  KW
Ana Motor Shogging 0.4 KW
Makine Özellikleri 3260*3205*2713 mm
Toplam Ağırlık 4200KG (Civarında)
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Raschel Makineleri
HCZT14-128

Ürün Bilgisi

HCZT14-128 mikrobilgisayar 
kontrollü elastik şerit elastan çözgü 
makinesi, yabancı elastan çözgü makinelerini 
sindirmek ve nakletmek için gelişmiş bir 
teknolojidir. Firmamız tarafından geliştirilen 
mekatronik teknolojisi ile birleştirilmiş, 
konfeksiyon örme kemer özelliklerine göre geliştirilmiş 
özel elastik çözgü makinasıdır.

Ürün Özellikleri

1- Bu makine, dikey makaralı bobin cağlığı, iki taraf 
paralel ve ortada kılavuz ipliği benimser, iki taraf, iplik 
besleme silindiri dönüşünü yürütmek için bir servo motor 
tarafından doğrudan senkron kasnak vasıtasıyla yürütülür 
ve toplu sarımı gerçekleştirmek için yürütme spandeks 
iplik borusunu friksiyon yapar.
2- Ön çekme tertibatı, iki çekme silindiri, senkron 

kasnak ve servo motordan oluşmaktadır. Spandeks 
iplik, iki çekme silindirinde “s’’ şeklinde sarılır. Çözgü 
işlemi sırasında cihaz, sabit çekme, sabit hat hızı, sabit 
gerilim, ayarlanan ön çekme hızına göre birden fazla 1-3 
kez çekme, kademesiz ayarlanabilir ipliğin çözülmesini 
sağlayın.
3- Çözme sürecinde bobin ipliğinin tutarlı gerginliğini 

sağlamak için basınç geri besleme teknolojisini 
benimseyin.
4- Çözgü milinin sarımı, vektör frekans dönüşümü ile 

çalıştırılır ve çözgü milinin çapı, yer değiştirme sensörü 
tarafından çevrimiçi olarak izlenir ve bilgisayara geri 
beslenir. Ayarlanan çekme hızı ve diğer teknolojik 
parametrelere göre, tüm makinenin hızı kademesiz olarak 
ayarlanabilir ve çekme hızı değişmeden kalacaktır.
5-Tüm makine kontrol merkezi, programlanabilir 

kontrolör, frekans dönüştürme sistemi, servo 
sistem 

ve renkli dokunmatik ekrandan oluşur. Makinenin 
salma, çekme ve sarma işlemleri tekdüze ve bağımsız 
olarak sürülür ve salma, çekme ve sarma işlemleri 
bilgisayar dinamik takibi ile proses tarafından belirlenen 
prosedürlere göre gerçekleştirilir. Sabit hat hızı ve 
sabit çizim gerçekleştirir. Bilgisayar hafıza kopyalama 
fonksiyonu sayesinde, çözgü ipliğinin uzunluğu, çekme 
hızı, dönüş sayısı ve her parçanın kiriş çapı tutarlıdır. 
Rahat çalışma, büyük miktarda bilgi, yüksek derecede 
elektromekanik entegrasyon.
6- İplik besleme silindiri, çekme silindiri, iplik kılavuz 

silindiri ve çözgü kirişinin tümü bir park pnömatik freni 
ile donatılmıştır ve senkron frenleme durma anında 
gerçekleştirilir. Elektrik kesintisi durumunda hızlı ve 
senkron kapanma yapabilir.
7- Eşit olarak düzenlenmiş, motor tarafından yürütülen, 

çapraz anahtarla çalıştırılan pistonlu genleşme Reed ile 
donatılmıştır.
8- Pnömatik program, çözgü kirişini yukarı ve aşağı, 

kenetleme ve gevşemeyi kontrol eder ve çapraz anahtarı 
çalıştırarak kontrol edilir.
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Tür HCZT14-128
Kiriş boyutu için kullanın 0 inç 14 inç
Tüm çözgü hızı (0-300) m/dak
İpliğin toplam gerilimi 200N
Eylem kontrolü pnömatik (kaynak 0.6Mpa)
Motor anma gücü 4KW
Makine ana sürücü Değişken frekanslı kapalı çevrim kontrolü
Makine kontrolü İnsan-makine arayüzü dokunmatik ekran kontrolü
Kafa Sayısı 128
Makine boyutu 7300 X 1750 X 2200 mm
Makine Ağırlığı 2000 kg








