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Wire 2018 daha dün sona ermiş gibi olsa da,
zaman uçup gidiyor ve Rosendahl Nextrom fir-
ması neredeyse iki yıl önce hol 9'dan ayrıldı-
ğından beri pek çok yönden gelişti.
Bağlılık, şeffaflık ve teknolojik (d)evrimler
Rosendahl ve Nextrom sunumlarının temel
konuları olacak. Tüm bu yenilikler “Her şey
sizin için" başlığı altında birleşti! Gelin, Wire
2020 fuarında Rosendahl Nextrom standında
göreceğiniz yenilikleri kısaca bir gözden geçi-
relim.

Kablo sektörü bir kez daha yeni bir teknoloji
seviyesine ulaştı. Dijitalleşme, kablo sektörü-
ne de tüm hızıyla girmiş bulunmakta ve sürdü-
rülebilirlik günümüzde son derece önemli hale
gelmiştir. Çevre, teknoloji, güvenlik standartla-
rı vb. konularda son derece katı düzenlemele-
re uymak zorunda olan Avusturyalı ve
Finlandiyalı tedarikçiler olarak, bu gelişmeler
üretimimizin temeli haline  gelmiştir. Örnek
olarak, Smart Call servis desteğimizle birleşik
Smart Line Control System RIO ile bu geliş-
meleri Wire 2020 fuarında sizlere gösterece-
ğiz.

RoSET (Rosendahl Superior Extrusion
Technology)  tam olarak bu gelişmelerin harika
bir başka örneğidir. RoSET, şimdiye kadar
ticari kullanımı olmayan ve tam olarak yukarı-
da belirtilen gelişmeleri öne çıkartan  polypro-
pilen bazlı kompoundları kullanarak OG kablo
üretimi için Rosendahl’in sunmakta olduğu
yeni bir çözümdür. 

Dijitalleşme ise Nextrom'un devreye girdiği
yerdir. Optik fiber üretimi, limitlerin sürekli ola-
rak daha hızlı, daha iyi, daha güçlü çözümlere

doğru itildiği bir segmenttir. Vantaa-merkezli
OVD ve VAD preform Ar-Ge Merkezimizde, bu
sınırları daha da artırmak için teknolojimizi
sürekli test ediyor ve geliştiriyoruz.
Nextrom'un preform teknolojisi ile hangi optik
fiber üretim performansının mümkün olduğu-
nu anlatacağız. Bu anlatımın ötesinde, bu yük-
sek teknolojiyi ve faydalarını canlı bir demoya
katılarak yaşamak isteyenleri Vantaa’daki tes-
islerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız.
Bizim düşüncemize göre, eğer teknolojik
güvenilirlik kral ise, o zaman bir iş ortaklığına
güven duymak kraliçedir. Üretim teknolojimizi
yansıttığımız makina ve ekipmaların tüm kul-
lanım ömrü boyunca, her iki kaliteyi de sağla-
mak bizim için son derece önemlidir. Başta da

söylediğimiz gibi, “her şey sizin için”!
Bu ve diğer birçok konuyu Wire 2020 fuarında
sizlere sunacağız. Ekibimiz, yeniliklerimizi
sunmayı, sizlerle bağımızı güçlendirmeyi  ve
Wire 2020 fuarında sizleri konuk olarak ağırla-
mayı heyecanla bekliyor. Bizi hol 9'da A60
no’lu standımızda ziyaret edebilirsiniz. En
güncel gelişmelerden haberdar olun, standı-
mızda eğlenin ve hedeflerinize ulaşmanıza
nasıl yardımcı olabileceğimize tanık olun!

Nextrom OVD ve VAD preform üretimi için teknoloji sunucusu

RoSET: Polipropilen bazlı kompoundlar için 
Rosendahl’in yeni OG izolasyon teknolojisi

RX40: Rosendahl yeni
co-ekstrüzyon kafası

Her şey sizin için



It feels like Wire 2018 ended just yesterday.
And even though time flies, Rosendahl
Nextrom has evolved in so many ways since
we left Hall 9 almost two years ago.
Commitment, transparency and technological
(r)evolutions will be the core topics of
Rosendahl and Nextrom’s presentation even
more than before. All combined within our
fundamental promise “here for you”! Here is
a small overview of what you can expect to
see at the Rosendahl Nextrom stand during
Wire 2020.

The market has once again reached a new
level of technology. Digitalization is in full
swing in the cable business and sustainability
is an ever-present buzzword. As an Austrian
and Finnish supplier, whose environmental,
technological, safety standards etc. must
comply with extremely strict regulations,
these developments have become a natural
foundation for us to build on. We will demon-
strate this during Wire, for instance by means
of our Smart Line Control System RIO, cou-
pled with our SmartCall service support. 

RoSET (Rosendahl Superior Extrusion
Technology) is also a wonderful example of
exactly these developments. RoSET is a
brand-new solution for MV cable production
that uses polypropylene-based compounds,
something that has not been commercially
available so far and precisely emphasizes
the aforementioned developments. Well, now
it is officially “here for you”.

Digitalization is where Nextrom comes into
play. Optical fiber production is a segment

where the limits are continually pushed
towards faster, better, stronger solutions. Our
Vantaa-based OVD and VAD preform R&D
Center is constantly testing and improving
our technology to keep and even boost those
limits further. We will reveal which optical
fiber performance is possible with Nextrom’s
preform technology. Nevertheless, this is a
high-tech business field and the benefits can
experienced best by attending a live demon-
stration in Vantaa. 
In our opinion, if technological reliability is
king, then trust in a business partnership is
queen. It is of utmost importance to us to
provide both qualities during the entire life-
time of our production technology and even

beyond. We are “here for you”, just as we
say. 
We will be presenting these and many other
topics during Wire 2020. Our team is looking
forward to presenting our innovations, net-
work with you and having you as our guest at
Wire 2020. Please come visit us at booth
#A60 in Hall 9. Find out the latest news,
enjoy yourself at our stand and see how we
can help you to achieve your goals.
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Here for you

Nextrom provides technology for OVD and VAD preform production

RoSET: Rosendahl’s new MV insulation technology for
polypropylene-based compounds

RX40: Rosendahl’s new
co-extrusion crosshead


