




F�hr�st
Katalog �çer�ğ�

.......................................................................................:

..............................................................................:

..............................................................................:

...............................:

..........................:

...................................:

............................:

...............................................:

..........:

...........................:

.........................:

........:

.............................................................:

01

02

03

04 - 05 - 06

07

08

09

10 - 11

12

13

14

15

16

F�hr�st

Hakkımızda

Belgeler�m�z

Açık en tek plaka elastane örme mak�nes�

Yüksek hızlı tek plaka açık en örgü mak�nes�

Yüksek hızlı tüp süprem örgü mak�nes�

Yüksek hızlı dar pus süprem örme mak�nes�

Ç�ft plaka r�bana örme mak�nes�

Yüksek hızlı üç �pl�k örme mak�nes� (Elastane tert�batlı)

Full elektron�k jakarlı yuvarlak örgü mak�nes�

B�lg�sayarlı 6(4) renk otomat�k r�ngel mak�nes�

Yüksek hızlı yuvarlak havlu kumaş/kad�fe örme mak�nes�

D�ğer ürün gruplarımız



SANTEKS, 2003 yılında sadece 3 çalışanı �le tekst�l mak�neler� yedek parça �thalatı ve satışı yapan b�r firmayken 2006 

yılında �hracata başlamış, 2008 yılında Yurtdışındak� �lk ofis�n� açmış, 2017 yılında �se Tekst�l Mak�neler�n�n �malatına 

başlamıştır.

2021 yılı �t�bar�yle 35 yurt�ç�, 6 yurtdışı çalışanı olan, 10’dan fazla ülkeye �hracat yapan b�r firma hal�ne gelm�şt�r. “En yen� 

ve son teknoloj� tekst�l mak�neler� üreterek/tedar�k ederek dünya standartlarında ürünler sunmak” �lkes� �le yola çıkan 

Santeks Tekst�l Mak�neler�, kend� uluslararası markaları olan “Santeks” ve “Boosan” markaları �le Türk ‘Menşel� teks�l 

mak�neler� üreten ve yurtdışına �hracat yapan firma hal�ne gelm�şt�r.

Yıllar �t�bar�yle ürün çeş�d�n�, satış kanallarını, sektör tecrübes�n� ve �malat alt yapısını gel�şt�rm�şt�r.

Mevcutta 10’dan fazla uluslararası firmanın yurt�ç� ve Turk� Cumhur�yetler Bölges� tems�lc�l�ğ�n� yapan firma, tekst�l 

mak�neler�n�n satışı yanı sıra, firmalardan gelecek anlık ve ac�l tekn�k destek �ht�yaçlarını karşılayab�lmek �ç�n her 

mak�ne grubu �ç�n tekn�k serv�s ek�b� oluşturmuştur.

İthal ett�ğ� mak�nelerle �lg�l� karşılaşılan tekn�k sorunda çözümler üreten firmamız gün geçt�kçe tekst�l mak�neler�n�n 

çalışma prens�b�, üret�m�, prosesler�n �şley�ş�, tekn�k kapas�tes� g�b� konularda sektöre ve tekst�l ürünler� üret�c�ler�ne 

tekn�k b�lg� aktarımı yaparken aynı zamanda tems�lc�l�ğ�n� yaptığı tekst�l mak�neler� �malatçılarını mak�nen�n 

gel�şt�r�lmes� konusunda yönlend�rm�ş ve üret�c� firmalara gerekl� gel�şt�rmeler� yaptırmıştır.

Ç�n’de üretme mal�yetler�n�n Türk�ye �le aynı sev�yeye gelmes�, ed�nd�ğ� �malat tecrübes� ve know-how, Türk Markası �le 

üret�m yapma �steğ� sonucunda kend� tekst�l mak�neler�n�n üret�m�ne 2017 yılında başlamıştır.

17 senel�k tekst�l mak�neler� alım satımı, tekn�k serv�s, müşter� �ht�yaçları ve sektör tecrübes�nden sonra ed�nd�ğ� 

tecrübey� kend� �malat altyapısını kurarak �thalat-İhracat yapan firma profil�nden İmalat-İhracat ve Ar-Ge yapan firma 

profil�ne kavuşmuştur.

Bugün �t�bar�yle 3’ü yerl� toplam 18 ana ürün grubunda tekst�l mak�neler� satışı yapmaktayız.

2006 yılında sadece Yaka Mak�nes� (Düz Örgü Mak�neler�) grubu �le başlayan yolculuğumuzda yıllar �t�bar�yle gerek 

Pazar payımızı büyütmek gerekse müşter� �ht�yaçlarına tam anlamıyla cevap vereb�lmek �ç�n ürün sayısını 1 adet tekst�l 

mak�ne ürün grubundan 18 adet tekst�l mak�ne ürün grubu �le ürün çeş�tl�l�ğ�n� artırmıştır.

Tekst�l Mak�ne Ürün grubunun artmasıyla, her ürün grubunda tekn�k serv�s ek�b� kurulmuş, her ürün grubunda 

müşter�ler�yle tekn�k destek ve serv�s h�zmetler� ver�rken firma mak�nen�n çalışma prens�b�ne, arıza sebepler�ne yönel�k 

b�lg� b�r�k�m�ne sah�p olurken aynı zamanda �ler� k� yıllarda �malata geç�ş �ç�n tecrübe kazanmıştır. Bu tecrübe sayes�nde 

her ürün grubu �ç�n p�yasanın en �y� tekn�k serv�s ek�pler� oluşmuştur.

Türk�ye’n�n en küçük tekst�l üret�c�s�nden en büyüğüne tekst�l mak�nes� projes� ç�zen, üret�m hattı kuran ve en �y� tekn�k 

desteğ� gerçekleşt�ren Santeks, yüksek müşter� memnun�yet� �lkes� �le çalışmaya özen gösteren b�r firma poz�syonuna 

gelm�şt�r ve; “Kal�te kontrol ed�lmez, üret�l�r!” sloganı �le operasyonlarına devam etmekted�r.





AÇIK EN TEK PLAKA ELASTANE ÖRME MAKİNESİ







Plat�nler ve plat�n kamlar, hatasız kumaşların üret�m� ve 

mükemmel çıktısını elde etmek �ç�n �st�krarlı akt�v�tede 

çalışan �deal b�r örgü mak�nes� olan özel alaşımlı çel�kten 

yapılmıştır.

Parçaların ve aksesuarların çoğu CNC tarafından üret�l�r, 

bu nedenle hassas�yet ve doğruluk büyük ölçüde 

gel�şt�r�leb�l�r. Kalb�n aksesuarları tam olarak tahs�s 

ed�lm�şt�r.

Kam malzemes�, özel �thal ş�falı atıklarla yapılır ve çeş�tl� 

malzemeler� ve örgü zanaatını uyarlamak �ç�n �ğneler�n 

sorunsuz g�tmes�n� sağlamak �ç�n CNC �şleme merkez� ve 

cad/cam tarafından tasarlanmıştır.

Kumaşın tamamen kırışmayacak şek�lde tamamen 

kullanılab�lmes�n� ve �sraf ed�lmemes�n� sağlayarak 

mal�yet� düşürmek ve karı arttırmak �ç�n tasarlar.

Kumaşın yoğunluğunu eş�t ve stab�l hale get�rmek,
 kolay kontrol sağlamak, zamandan tasarruf 
etmek ve ver�ml� olmak �ç�n tambur hızı transfer 
c�hazı tasarlanmıştır.

Çapı

İncel�k

Besleyec�

...........:

........:

...:

20" ~ 44" �nçh

9G ~ 40G

60F ~ 132F

TEK JERSEY YUVARLAK ÖRME MAKİNESİ
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İpek, karışım, pamuk, sentet�k elyaf, yapay yün, polyester.

Mak�nen�n çerçeves� örme prens�b�n� �nsan mühend�sl�ğ� �le b�r araya get�rmekted�r. Anahat görünümü güzeld�r ve sağlam ve 

güven�l�rd�r. Parçaların deforme olmasını önleyen, �y� dökme dem�r, uzun doğal zamanlama etk�s� ve yapay zamanlama etk�s� 

uygulamaktadır. Özel tahr�k s�stem� mak�nen�n daha dengel� çalışmasını sağlar. Ana plaka ve ana plakanın d�şl�s�, yağa daldırılan ve 

�thal yüksek sınıf yağlama yağlarını kullanır, böylece çalışma ses� az ve tahr�k d�şl�s� dayanıklı hale gel�r.

Güçlü değ�şeb�l�rl�k. Sadece �ç�ndek� parçaları değ�şt�rerek, bas�t örgü mak�nes� havlu kumaşı veya üç �pl�k kumaş mak�nes�ne 

dönüştürüleb�l�r.

Bütün kamlar ve kam kutusu CNC �şleme merkez�nde �şlenm�ş ve oyulmuş �thal Japon alaşım çel�ğ�nden yapıldığından �ğne yolu 

pürüzsüzdür ve mak�ne yüksek hızda çalışırken �ğnen�n akıcı ve dayanıklı olmasını sağlar.

Yen� t�p tasarımlı merkez� s�stem sıkı b�r yapıya sah�pt�r ve �st�krarlı b�r şek�lde yukarı ve aşağı doğru g�derek kumaş ağırlığının 

hassas ve bas�t b�r şek�lde ayarlanmasını sağlar.

Farklı �şlevlere sah�p kamları değ�şt�rmek suret�yle, bu mak�ne farklı tekl� yapılara sah�p çeş�tl� kumaşlar üreteb�l�r.

Tek ebat ser�s�ne ek olarak, �k�z ebat ser�ler� de üretmektey�z.

B�r çap mak�nes�, başka çap mak�nes�ne dönüştürüleb�l�r. Örneğ�n. 54 ”x 73F, mak�ne 36” x64F mak�neye dönüştürüleb�l�r. Bu 

fonks�yon, tek jarse veya ç�ft jarse mak�neler�nde kullanılab�l�r.



İpek, karışım, pamuk, sentet�k elyaf, yapay yün, polyester.

Mak�nen�n çerçeves� örme prens�b�n� mühend�sl�k �le b�r araya get�rmekted�r. Ana hatları güzel, sağlam ve güven�l�rd�r.
Parçaların deforme olmasını önleyen, �y� dökme dem�r, uzun doğal zamanlama etk�s� ve yapay zamanlama etk�s� uygulanmaktadır.

Özel tahr�k s�stem� mak�nen�n daha dengel� çalışmasını sağlar. Ana plaka ve ana plakanın d�şl�s� yağlama haznes�nde �thal yüksek 

kal�te yağ kullanır, böylece çalışma ses� az ve tahr�k d�şl�s� dayanıklı hale gel�r.

Bütün kamlar ve kam kutusu CNC �şleme merkez�nde �şlenm�ş ve oyulmuş �thal Japon alaşım çel�ğ�nden yapıldığından �ğne yolu 

pürüzsüzdür ve mak�ne yüksek hızda çalışırken �ğnen�n akıcı ve dayanıklı olmasını sağlar.

Yen� t�p tasarımlı merkez� s�stem sıkı b�r yapıya sah�pt�r ve �st�krarlı b�r şek�lde yukarı ve aşağı doğru g�derek kumaş ağırlığının 

hassas ve bas�t b�r şek�lde ayarlanmasını sağlar.

L�kra c�hazı mak�nen�n her çeş�t gömlek, t-sh�rt, �ç çamaşırı ve mayo g�b� benzer� ürünler�n üret�lmes�ne uygundur.





Üst ve alt d�şl�ler yağ �ç�nde olduğundan aşınma ve 

gürültüyü azaltır, hassas�yet ve ömrünü uzatır.

Mak�nen�n yen� tasarlanmış çerçeves� sayes�nde kam 

kutusu tabanı ve manşon aynı anda yer değ�şt�r�r, böylece 

�ğne toleransı ve üst �le alt arasındak� boşluğu ayarlamak 

daha kes�n ve daha bas�t hale get�r�r.

Çok �şlevl� mak�ne, çap �ç�nde 2 yol ve s�l�nd�r �ç�nde 4 yollu 

kamlarla donatılmıştır. Sadece kamların profesyonel 

sırasını değ�şt�rmek suret�yle ç�ftl� yapıyı değ�şt�reb�l�r ve 

değ�şen p�yasa �stekler�ne uyarlanab�l�r.

Tek ebat ser�s�ne ek olarak, �k�z ebat ser�ler� de 

üretmektey�z.

B�r yuvarlak örme mak�nes�, başka b�r yuvarlak örme 

mak�nes�ne dönüştürüleb�l�r. Örneğ�n: 34" x 73F mak�ne 

30" x 64F mak�neye dönüştürüleb�l�r. Bu fonks�yon, tek 

jarse veya ç�ft jarse mak�neler�nde de kullanılab�l�r.



Pamuk, karışım, sentet�k elyaf vb.

(ELASTANE TERTİBATLI)

Özel kam s�stem� tasarımı, mak�nen�n farklı t�ptek� �pl�klerle (pamuklu dokuma, pamuklu polyester dokuma, elast�k dokuma) örme 

yapab�lmes�n� sağlar.

Bazı parçaları değ�şt�rerek, mak�ne tekl� jarse olarak değ�şt�r�leb�l�r, kolayca çalıştırılab�l�r.

Yen� çerçeve tasarımı mak�nen�n daha dengel� çalışmasını sağlar.



İpek, karışım, pamuk, sentet�k elyaf, yapay yün,

polyester.

Mak�ne, �ğne s�l�nd�r�ndek� �ğneler� seçmek �ç�n b�lg�sayarlı aktüatör 

kullanmaktadır. B�lg�sayarlı �steğe bağlı örgü c�hazı, üç aşamalı örgü, p�ke 

ve �ptal �ğne seç�m� yapacaktır. Her türlü karmaşık sanat ve zanaat yapısı 

ve tasarımı, b�lg�sayarlı flor�nasyon hazırlama s�stem� �le özel kontrol 

tal�matlarına aktarılab�l�r, sonra U d�ske kayded�l�r, daha sonra çeş�tl� 

tasarımlar �ç�n jakarlı örgü kumanda s�stem�ne g�r�l�r, model tasarımları 

değ�şt�rmek �ç�n zamandan tasarruf sağlar.

İy� kal�te ve yüksek teknoloj�l� gel�şm�ş b�lg�sayarlı aktüatörünü kullanır, 

böylece mak�nen�n daha kararlı olması, bas�t b�r şek�lde çalışma ve 

bakımının kolay yapılması sağlanır.

İğneler�n kırılma sayısını azaltan ve yüksek hıza sah�p profesyonel olarak 

tasarlanmış kam s�stem�.

Açıklama M�ktar Menşe

Jakarlı örme mak�nes� �ç�n standart ek�pman

Parçalar

Üst kam

Alt kam (Jakar kam)

İptal kamı

B�lg�sayar s�stem� / İğne seç�m�

S�l�nd�rler ve Kam doğal paslanmaz çel�k

AC değ�şken hız �nvertörü (Delta)

Besley�c� (Sun)

Alüm�nyum cağlık

Yağlayıcı: Otomat�k yağlama s�stem�

Motor (Teco)

İğneler (Groz Beckert)

Jakar �ğnes�

D�j�tal kontrol panel�

İpl�k klavuzu

Kumaş sökme

Tal�mat k�tabı

Gerekl� aletler ve alet kutusu

-

1 Set

1 Set

1 Set

1 Set

1 Set

-

Japonya

Japonya

Japonya

Ç�n

Japonya

Tayvan

Ç�n

Tayvan

Almanya

Tayvan
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İğne

İpl�k klavuzu

Kam: Her çeş�t

Poz�t�f besley�c�

Motor kayışı

Her mak�ne �ç�n ekstra gerekl� yağ

-

200 parça

2 parça

2 parça

1 parça

---
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Açıklama M�ktar

Her mak�ne �le b�rl�kte tem�n ed�lecek yedek parçalar



Mak�nen�n yapısı, çok �y� kal�tede ve yüksek üret�m sağlayab�len küçük 

otomat�k otomat�k- şer�t c�hazı �le bas�t ve kararlıdır.

Yen� t�p tasarımlı merkez� s�stem sıkı b�r yapıya sah�pt�r ve �st�krarlı b�r 

şek�lde yukarı ve aşağı doğru g�derek kumaş ağırlığının hassas ve bas�t 

b�r şek�lde ayarlanmasını sağlar.

Mak�ne, kullanıcı dostu çalışma arab�r�m� �le gel�şm�ş b�lg�sayarlı s�stem 

kullanmaktadır. Modeller�n tamamı U d�ske kayded�leb�l�r ve b�lg�sayar 

tarafından okunab�l�r.

L�kra �pl�k besley�c�ler çeş�tl� elast�k renkl� şer�t kumaşların tamamını 

tasarlayacak şek�lde donatılab�l�r.

Açıklama M�ktar Menşe

Jakarlı örme mak�nes� �ç�n standart ek�pman

Parçalar

Üst kam

Alt kam (Jakar kam)

İptal kamı

B�lg�sayar s�stem� / İğne seç�m�

S�l�nd�rler ve Kam doğal paslanmaz çel�k

AC değ�şken hız �nvertörü (Delta)

Besley�c� (Sun)

Alüm�nyum cağlık

Yağlayıcı: Otomat�k yağlama s�stem�

Motor (Teco)

İğneler (Groz Beckert)

Jakar �ğnes�

D�j�tal kontrol panel�

İpl�k klavuzu

Kumaş sökme

Tal�mat k�tabı

Gerekl� aletler ve alet kutusu

-

1 Set

1 Set

1 Set

1 Set

1 Set

-

Japonya

Japonya

Japonya

Ç�n

Japonya

Tayvan

Ç�n

Tayvan

Almanya

Tayvan
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İğne

İpl�k klavuzu

Kam: Her çeş�t

Poz�t�f besley�c�

Motor kayışı

Her mak�ne �ç�n ekstra gerekl� yağ

-

200 parça

2 parça

2 parça
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Açıklama M�ktar

Her mak�ne �le b�rl�kte tem�n ed�lecek yedek parçalar



YÜKSEK HIZLI YUVARLAK HAVLU KUMAŞ/KADİFE ÖRME MAKİNESI

YX-ST

İpek, karışım, pamuk, sentet�k elyaf, yapay yün, polyester.

Mak�nen�n özel kav�sl� kam tasarımı, pazarın değ�ş�k kumaş �ht�yaçlarını karşılayab�l�r

Mak�nem�z pamuk, polyester, ram� �pl�ğ�, keten, l�kra, sentet�k, farklı karma �pl�klerden kumaş üreteb�lmekted�r.

Özel havşa tasarımı, kumaş tasarımını daha net, döngü uzunluğunu daha pürüzsüz hale get�r








