
En iyi performans için akıllı üretim çözümleri

Kusursuz teknoloji daima kusursuz hizmet beraberinde gelir. Türkiye temsilcisi TelKaTem ile 
birlikte Rosendahl ve Nextrom, makinalarının kullanım ömrü süresince, müşterilerine özel çö-
zümler, hizmet ve teknik personel desteği sunmaktadır.  Bakım veya revizyon hizmetlerimizin 
sağladığı imkanları gözden geçirdiğinizde Rosendahl ve Nextrom ekibinin, ihtiyaçlarınız doğ-
rultusunda sizin için en uygun çözümü değerlendirmek ve sunmaktan mutluluk duyacağını gö-
receksiniz.

Industry 4.0 – tanımlamayı tercih ettiğimiz şekliyle „Akıllı Fabrika“ – gerçek oluyor ve gerek biz 
tedarikçilere gerekse siz üreticiler için yeni kapılar açıyor. En iyi performans ve öngörülebilir 
eylemler, sistemin ana özelliklerinden bazılarıdır. Biz bu sanayi devrimini ciddiye alıyoruz ve 
teknolojimiz sayesinde size sunabileceklerimizle gurur duyuyoruz. 

Rosendahl, kablo ve tel sektöründe üretim çözümleri sunan dünyanın lider tedarikçisidir. Ana iş 
kolu alçak, orta ve yüksek gerilim enerji kabloları, otomotiv kabloları, fiber-optik ve bakır iletişim 
kablolarının üretimi için ekstrüzyon ve SZ büküm hatları imal etmektir.

Nextrom, optik fiber ve fiber-optik kablo sektöründe üretim çözümleri sunan dünyanın lider 
tedarikçisidir. Nextrom; fiber preform üretimi, fiber çekme, fiber kaplama,  şerit fiber (ribbon), 
proof testing ve fiber-optik kablo üretimi için çözümler sunmaktadır. Bu teknolojiler, telekomü-
nikasyonun yanı sıra özel preform ve fiberlerin üretiminde uygulanmaktadır.

www.rosendahlnextrom.com

ROEX ILE ENERJI TASARRUFU VE 
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ROSENDAHL’�n üstün performansl� 
ekstrüzyon teknolojisi yüksek ve homojen 
basma kapasitesi saglamas�n�n yan� s�ra 
enerji tüketimini düsürür. 

Rosendahl‘s high performance extrusion 
technology quarantees increased and 
linear output in combination with low 
energy consumption.

,

Smart manufacturing solutions for best performance

Excellent technology always comes along with excellent service. Together with the local agent 
TelKaTem, Rosendahl and Nextrom provide customized solutions, service and personal sup-
port over the entire product life cycle. Take the opportunity to review the possibilities offered 
by maintenance or upgrades services. The Rosendahl and Nextrom team is happy to evaluate 
what works best for you according to your needs.

Industry 4.0 - „Smart Factory“ as we like to call it - is becoming reality and opening new doors 
both for us as suppliers and for you as manufacturers. Best performance and predictive actions 
are some of the key values. We take this revolution seriously and are proud to show you oppor-
tunities with our technology. 

Rosendahl is the leading global supplier of manufacturing solutions for cable and wire. The core 
competencies include extrusion, SZ-stranding and corrugation for the production of LV, MV 
and HV cables, automotive cables, fiber optic cables and metal communication cables.

Nextrom is the leading global supplier manufacturing solutions for optical fibers and fiber optic 
cables. Nextrom offers solutions for optical glass making, fiber drawing, fiber coating, ribbon 
making, proof testing and fiber optic cable production. This technology is applied for produc-
ing telecom and specialty preforms and fibers.
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