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Günümüz otomobillerindeki son teknolojileri hayal etmek bile neredeyse imkânsız bir hale gelmiştir.
Yeni araçalarda; otonom sürüş, kameralar ve çeşitli eğlence uygulamalarının artık neredeyse standart
olarak sunulmaktadır. Ancak bu yeniliklerin, yakın gelecekte kablo üreticilerine ne gibi etkileri olabilir?

Otonom sürüş teknolojilerinin gelişimi sınırsız gibi görünmektedir. Park etmemize yardımcı olan kame-
ralar, hızlı sürüş esnasında sürücüyü uyaran cruise control (hız sabitleyici) sistemleri ve çocuklarımızı
uzun yolculuklarda sıkılmadan seyahat etmelerine olanak sunan araç içi eğlence uygulamaları yeni
model otomobillerde neredeyse standart hale gelmiştir. Sürüşü daha da güvenli hale getiren yeni sen-
sörler de sürekli olarak geliştirilmektedir.

Kablo üreticileri için zorluklar
• Otomobillerdeki teknoloji arttıkça, uygulamada gerekli olan kabloların sayısı ve çeşidi de o kadar
fazla olacaktır
• Daha fazla kablo ve sensör olmasına rağmen aynı, hatta daha az yer kaplayan uygulamalara ihtiyaç
duyulmaktadır
• Yüksek sıcaklık dayanımı gerekmektedir
• % 100 hassasiyette kablolar istenmektedir
• İletkenlik optimum seviyede olmalıdır 

Çözüm olarak polipropilen
Polipropilen; dayanıklı, uygulama esnasında az kayıpların olduğu nispeten hafif bir plastiktir. Bu özel-
likleri sayesinde polipropilen, otomotiv kablosu üretimi için son derece cazip bir malzemedir.
Dolayısıyla ince, hafif ve ekonomik kaboların üretimi için uygun olmanın yanı sıra, pazarın gelecekteki
gereksinimlerini de fazlasıyla karşılamaktadır.
Yeni gaz kontrol sistemi RGIV (Rosendahl Gas Injector Valve) ve RMFC (Rosendahl Mass Flow
Control) ile birlikte Rosendahl damar izolasyon hatları, otomotiv sektöründe kullanılan data kabloları-
nın üretiminde hem yeniden üretilebilirliği sağlamak hem de üretim sürecinde ortaya çıkan hurda mik-
tarını en aza indirmek için gerekli olan tüm donanımlara sahiptir. Üstelik verimli sonuçları da garanti
eder.
Rosendahl Nextrom’un üretim hatları hakkında daha fazla bilgi için, www.rosendahlnextrom.com site-
sini ziyaret edin.

Geleceğin Arabaları Rosendahl ile
Daha İyi bir Sürüş Sunuyor

The latest technology in cars is almost impossible to imagine.
Autonomous driving, cameras and various entertainment applications are
standard features of a new car. But which impacts can you as a cable pro-
ducer expect in the near future?

Development opportunities for autonomous driving seem infinite. Backup
cameras that help us with parking, cruise control that warns us for driving
too fast and entertainment applications that entertain our kids on long
drives are almost standard in new cars. And new sensors that should
make driving even safer are being developed constantly.

The challenge
• The more technology there is in a car, the higher the number of different
cables needed
• More cables and sensors, but consistent or even reduced space con-
sumption
• High temperature resistance
• 100% accuracy
• Optimal transmissibility

Polypropylene as a solution

Polypropylene is a resistant, low-loss and comparatively light plastic.

These attributes make it extremely attractive for cable production in the

automotive field. It allows the production of small, light and economical

products and fulfills the future requirements of the market very well.

In combination with the new gas control systems RGIV (Rosendahl gas

injector valve) and RMFC (Rosendahl mass flow control), lines for the pro-

duction of data cables in the automotive sector are ideally equipped to

ensure the reproducibility of the product and to reduce scrap during the

entire production process. Efficient results are guaranteed.

For further information about Rosendahl Nextrom’s lines visit the website

www.rosendahlnextrom.com

Cars of the future are driving better 
with Rosendahl
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