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Rosendahl‘s high performance extrusion 

,

technology quarantees increased and 
linear output in combination with low 
energy consumption.
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“Hız, tecrübeyle elde edilen bir kalitedir.”
“Speed is a quality, achieved by experience.”
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SINIRLARIMIZI
GENİŞLETİYORUZ
Hızlı sporları, hızlı çalışan üretim hatlarını 
sevdiğimiz kadar seviyoruz. Dolayısıyla 
daha fazlasının mümkün olup olmadığını 
denemek bizi heyecanlandırıyor. Genellikle 
de, daha fazlası mümkün oluyor. Bu 
motivasyonumuz ve tecrübemiz dünyanın en 
hızlı Loose tüp hattını geliştirmemizi sağladı. 
Başarınız için sınırlarımızı genişletiyoruz.

WE EXTEND
OUR LIMITS We love fast sports as much as
we love fast-running production
lines. It is a kick to see if more is 
still possible. And usually, it is. 
Our experience and motivation 
made us develop the worlds 
fastest loose tube line. We extend 
our limits for your success.

Thomas Köck, Project Manager

Güneşin gücünü ROSENDAHL ile kullanın

Enerji üretmenin birçok farklı yöntemi vardır. Ancak, günümüzde petrol veya gaz gibi fosil yakıt kaynaklarına ait rezervler 
gittikçe azalmakta ve bu sebeple de yenilenebilir enerji her geçen gün daha popüler hale gelmektedir.

Solar enerji, kullanıcılarına birçok avantaj sunar. Doğal güneş ışığı her zaman ve her yerde kullanılmaya uygun ve ihtiyaç duyulduğunda enerji üretilebilir bir 
kaynaktır. Üstelik tüketimi sonrasında da iklim ve çevreyi kirletecek veya olumsuz etkileyecek herhangi bir emisyon salınımı bulunmaz. Enerji transferlerinde 
uzun mesafe iletiminde yaşanan kayıplar, güneş enerjisi söz konusu olduğunda neredeyse yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla son yıllarda solar enerji 
sistemlerinin kurulu olduğu alanlar tüm dünya üzerinde istikrarlı bir şekilde artmaktadır. 

Bununla birlikte güneş enerjisi kullanımını daha verimli, daha ucuz ve daha kolay hale getirecek teknoloji ve sistemler de sürekli olarak geliştirilmektedir.

Rosendahl firması da solar kabloların üretimi için üretim hatlarının geliştirilmesine yatırım yapmaktadır. Özellikle, yeni ürünlerin ve daha verimli üretim 
süreçlerinin mevcut pazar gereksinimlerine sürekli olarak uyarlanması önem taşımaktadır. Solar kablo üretiminde kullanılan en yaygın iki yöntem de - 
elektron ışını ve sioplas - mevcut standartların ve test yöntemlerinin (EN 50618:2014 veya TÜV2Pfg1169 / 08.07) gereksinimlerini karşılayarak solar kabloların 
kimyasal ve mekanik mukavvemetinin en üst seviyeye çıkmasını sağlamaktadır. 

Rosendahl üretim hatlarındaki onlarca yıllık tecrübe ve bilgi birikimi ile;

Dünya çapında başarıyla kurulmuş hatlar, Rosendahl Nextrom’un bu başarısını doğrulamaktadır.
Daha fazla bilgi için www.rosendahlnextrom.com adresindeki Rosendahl Nextrom web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Worldwide successfully installed systems confirm the success of Rosendahl Nextrom.
For further information visit Rosendahl Nextrom’s website at www.rosendahlnextrom.com

Use the sun’s power with Rosendahl

There are many different possibilities to generate energy. However, as fossil fuels such as oil or gas are not available 
indefinitely and are becoming ever scarcer, renewable energies are becoming increasingly popular.

Solar energy offers many benefits to its users. Natural sunlight is available anytime and anywhere, consumption releases no climate-damaging emissions 
and energy can be generated where it is needed. Energy losses due to long-distance transmission are barely present in this form of energy production. It’s 
no wonder, then, that the global expansion of solar fields has steadily been increasing in recent years and is still growing.

Technologies and systems that will make the use of solar energy better, cheaper and easier are constantly under further development.

Rosendahl is also investing in the improvement of production lines for the production of solar cables. In particular, the processing of new materials and 
more efficient manufacturing processes must be constantly adapted to the current market requirements. Thus, the two most common methods – electronic 
beam and Sioplas – ensure that the chemical and mechanical resistance of solar cables stand up to the utmost demands in order to meet the requirements 
of the current standards and test methods EN 50618: 2014 or TÜV2Pfg1169 / 08.07.

The decades of experience and know-how in Rosendahl production lines allow:

Rosendahl Nextrom GmbH

Schachen 57 8212 Pischelsdorf Austria
T.: +43 (3113) 5100 F.: F.:+43 (3113) 510051
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• Solar kabloların izolasyonlarında daha ince et kalınlıkları
• Daha yüksek üretim hızı 
• Tek bir ekstrüder grubu sayesinde operasyonel kolaylık 

• Düşük yatırım maliyeti
• Kısa hat boyu, sağlanmaktadır.

• Thinner walls on solar cables
• Higher production speeds
• Easy operation, as it is only one extruder group

• Lower investment costs
• Shorter line length

Kaya Sultan Sokak No:83 K:6 34742
Kozyatağı İstanbul/Türkiye

T.: +90 216 372 69 26  F.: +90 216 372 69 32
info@telkatem.com.tr - www.telkatem.com.tr
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