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about us

boyamadaki 
çözüm ortağınız

your partner 
for dyeing    Yurt içi ve yurt dışında uluslararası çeşitli fuarlarda 

kendimizi ve ürünlerimizi tanıtmaktayız.

Cedit Machinery was established in 2005. 

Our company has a production area of 2500 square meters. 

Cedit Machine Company serves its customers with, yarn 
dyeing, yarn drying, hydro extractors, yarn printing, yarn 
fixing and conditioning, hank dyeing, hank hydro extractor, 
hank drying products. 

Also producing, special design tanks, machines, pumps, 
mixers and etc. Cedit Company is producing more than 25 
different model machines. 

hakkımızda
Cedit Makina Elektronik Ltd. Şti. 2005 yılında faaliyete 
başlamıştır. 

Toplam 2500 m2’lik alana sahip, iplik boya ~ iplik 
kondisyonlama ~ çile boya ~ çile santrifüj ~ çile kurutma 
müşterilerine hizmet vermektedir. 

Üretimini gerçekleştirdiği 25’in üzerindeki değişik model 
makinaları ve size özel çözümleri ile Cedit Makina 
“Boyamada Çözüm Ortağınız” olma noktasında bir 
markadır. 

Cedit   Makina,  genç ve dinamik kadrosuyla, teknolojik 
gelişmelere açık, piyasa ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
son teknolojisiyle ve kalite belgeleriyle hizmet 
vermektedir. 



KALİTE POLİTİKASI
Cedit Makina kendi sektöründe en güvenilir ve tercih edilir şirketler 
arasında yer almayı kendisine ilke edinmiş, yönetim ve kalite 
politikasını bu doğrultuda düzenlemiştir.

ÜRETİM
Bilinen en yüksek teknolojiyi kullanarak ve seçerek üretim yapan 
firmamız kendi bünyesindeki AR–GE departmanı ile özgün 
tasarımlarını hayata geçirmektedir. Tasarım bizim için bir sistemin 
nasıl göründüğü değil nasıl çalıştığıdır. Dolayısıyla tasarımlarını 
bünyesinde lisanslı bilgisayar   destekli programlar (CAD) ile 
gerçekleştiren AR–GE bölümümüz yine bilgisayar destekli 
mühendislik programlarını (CAE) kullanarak tasarımı yapılan 
sistemlerin statik, kinetik, kinematik, mukavemet ve ısıl analizlerini 
gerçekleştirmektedir. Tasarlanan sistemlerin imalatında da aynı 
hassasiyeti gösteren firmamız en son teknolojiye sahip NC ve CNC 
tezgâhları ile üretimini gerçekleştirmektedir.

QUALITY POLICY
Cedit Machine among the most trusted and preferred company in 
its industry has committed itself to its management and quality 
policies in this direction. We provide uninterrupted  service network 
to our customers who work to establish a business with 100% usage 
efficiency and production and services are not interrupted. For this 
purpose, the world technologies, standards to provide its customers 
with products that exceed their expectations by continuously 
monitoring its customers. Best prices to our customers to provide 
the highest quality and reliable quality products in a timely manner 
in accordance with legislation. Our products include continuous 
and timely information before and after sales and technical support 
to deliver seamless services and projects and give full Suppliers 
and ensure strict and continuous improvement by establishing 
cooperation, to monitor results, ensure the stability of the entire 
service chain ring.

PRODUCTION
With specialized personnel in the field, using the highest technology 
known ourcompany is engaged in manufacturing and choosing to 
implement the original design with in-house R & D department. 
Design is how it appears to us is not how the system works. So 
the design of the licensed computer-aided programs within (CAD) 
to perform R & D department is also computeraided engineering 
programs (CAE) to design static made on the system, kinetics, 
kinematics, realizes the strength and thermal analysis. In the 
manufacture of our company designed the system with the same 
accuracy with the latest technology and has been producing NC and 
CNC machines.
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İplik Fikse & Kondiyasyonlama
Yarn Fixing & Conditation
Using saturated steam, the temperature of the coldest of all coil 
windings in order to come to the same grade level and provides more 
uniform amount of steam traction. Knitting and socks yarns. A crease 
in the material in the steaming process is fixed in each section of the 
yarn. Thus, disturbances may occur in the yarn is removed in a later 
operation. Using saturated steam, the temperature of the coldest 
of all coil windings in order to come to the same grade level and 
provides more uniform amount of steam traction.

Operation Process is fully automatic and interlocked. The steaming 
process enhances of carpet knitting and socks yarn by giving effect 
of the required toughness. A crease in the material in the steaming 
process is fixed in each section of the yarn. Thus, disturbances in the 
yarn can be prevented in subsequent processes. 

Buharlama prosesi ile halı, örgü çorap vb ipliklere gerekli tokluk 
efektini vererek görünüşlerini zenginleştirir.  
Buharlama prosesinde malzeme içindeki büzülmeler ipliğin her 
bölümünde giderilir. Böylece iplikte daha sonraki operasyonlarda 
oluşabilecek form bozuklukları da giderilir. Buharın direkt 
olarak buharlama kabinine enjekte edildiği, dolayısı ile ağır 
bir kondenzasyona ve şok etkilerine maruz kaldığı direkt ısıtma 
sisteminin yerine endirekt ısıtma sistemi kullanılır. Endirekt 
ısıtma sistemi ile buharlaşma olayı kabinde oluşturulur. 
Otoklavın alt kısmına monte edilen su banyosu, eşanjör 
vasıtasıyla ısıtılır. Her buharlaşma işleminden önce elde edilen 
vakumdan dolayı buharlaşma olayı 40-50˚C civarında elde edilir. 
Bu düşük sıcaklıkta elde edilen doymuş buhar, işlem görmüş 
iplik üzerinde şok etkisini ve kondenzasyonu önler. Sıcaklığa 
karşı hassas ürünler yumuşak bir işleme maruz kalırlar.
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• Çalışma sıcaklığı 140° C ye kadar çalışmaya imkan tanır.
• Kapak kilit mekanizması maksimum güvenlik sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır.
• Makine müşterinin isteğine göre 250/500/750/1000/1250 ve 1500 
kg kapasitelerinde üretilebilir.
• Makine fiksaj bölümü paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
• Kapak Kilidi: Hızlı kilitleme – Hidrolik kontrollü 
• Buhar üretimi: Endirekt eşanjör veya elektrik rezistansı ile.
• Taşıyıcılar: Paslanmaz çelik taşıyıcılar bobin boyutlarına göre 
tasarlanmaktadır.
• Gövde tümüyle izolasyon kaplıdır.
• Yüksek Kapasiteli Vakum Pompası kullanılmaktadır.
• Makina -1, +5 Bar arasında çalışır.

• Standard operating pressure makes it possible to work up to 140° C.
• Door lock mechanism is designed to provide maximum safety.
• The machine is produced according to customer’s request
250/500/750/1000/1250 and 1500 kg.
• The machine is made of stainless steel.
• Door Lock: Quick locking – Hydraulic-pneumatically controlled
• Steam production: By Indirect steam exchanger or electric resistance.
• Carriers: Stainless steel carriers are designed according to the cone 
dimensions.
• Body completely isolated.
• High Capacity Vacuum Pump is used.
• The machine works in the range of -1 +5 bar.
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Bobin Boyama 

Cedit Bobin Boyama Makinesi sentetik ve selülozik elyaf 
ipliklerin boyamasında kullanılır. (Polyester, Naylon, İpek, 
Merserize, Pamuk, Viskon, Angora, Kaşmir, vb.) Bobin Boyama 
Makinesi HT-HP altında pompa tarafından sağlanan sirkülasyon 
ile boyama yapmaktadır. 

Cedit Cone Dyeing Machine is used for dyeing synthetic and 
cellulosic fiber yarns. (Polyester, Nylon, Silk, Mercerized, Cotton, 
Viscose, Angora, Cashmere, etc.) Cone Dyeing Machine dyeing 
under HT-HP with the circulation provided by the pump. Machine 
works full automatic with special software. Yarn from 1 kg to 6500 
kg can be dyed with low float ratio and energy.

Cone Dyeing
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Cone Dying
Cedit Bobin Boyama Makinesi sentetik ve selülozik elyaf ipliklerin
boyanmasında kullanılır. (Polyester, Naylon, İpek, Merserize, Pamuk,
Viskon, Angora, Kaşmir, vb. ) Bobin Boyama Makinesi HT-HP altında 
pompa  tarafından sağlanan sirkülasyon ile boyama yapmaktadır.
Basınçlı hava sıvı akışkanın üzerinde statik basınç etkisi yapar. Hava
yastığı daha az flote oranı ve kimyasal kullanımını sağlar. Ayrıca 
havanın yalıtkanlığı sayesinde ısı kayıplarını önler.

• Enerji ve su tüketimini azaltır.
• Çalışma basıncı 3,8 bar’dır.
• Çalışma Sıcaklığı Maksimum 135°C ‘dir.
• Müşteri talebine göre 1 kg-6500 kg arasında esnek üretim 
imkanımız bulunmaktadır.

Cedit Cone Dyeing Machine is used in dyeing of synthetic and 
cellulosic staple fibers. (Polyester, nylon,silk, mercerized cotton, 
viscose, angora,cashmere, etc.) Cone dyeing machine, dyes the yarn 
with circulation under air pad with circulation pump. Air pad provide 
less liquor ratio and chemical use. Also because of the air insulator 
prevents heat loss. All dyeing operations are controlled automatically 
by the PLC board. 

• Temperature, dyeing time, flow direction, pressure and
other control parameters are controlled by automatic valves.
• Working pressure is 3,8 bars.
• Working temperature is 135°C.
• Capacity is from 1 kg to 6500 kg..
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Çile Boyama    
Hank Dyeing

Cedit Çile Boyama Makinesi özellikle; %100 yün, %100 akrilik, 
merserize pamuk, viskon, angora, kaşmir vb. gibi ipliklerin 
boyanmasında kullanılır.

Makine 0,4 bar basınç ile 100°C de çalışmaktadır. Makine hava 
yastığı altında pompa tarafından sağlanan sirkülasyon ile boyama 
yapmaktadır. Basınçlı hava sıvı akışkanın üzerinde statik basınç 
etkisi yapar. Hava yastığı daha az flotte oranı ve kimyasal kullanımını 
sağlar. Ayrıca havanın yalıtkanlığı sayesinde ısı kayıplarını önler.
Enerji ve su tüketimini azaltır.
Hava yastığı sayesinde makine uygun taşıyıcılarla yarım kapasitede 
çalışabilmektedir. Makine ayrı ayrı olmak üzere paslanmaz çelik 
ısıtma ve soğutma eşanjörlerine sahiptir.
Makine üzerine montajlı özel tasarlanmış turbo pompa ile 
sirkülasyon sağlanmaktadır. Pompa oluşabilecek türbülansı 
önlemek için makine içerisine dik montajlıdır. Kapaklar otomatik 
bir şekilde uygun pistonlarla kapanmaktadır. Kapağa uygun conta 
ile sızdırmazlık sağlanmaktadır. Bu pistonlar sayesinde açma ve 
kapama işlemleri kısa süre içinde tamamlanmaktadır.

This machine is especially used for dyeing fine yarns such as %100 
acrylic, %100 wool, mercerized, cotton, viscose, cashmere blends 
and most types of blended hank. Machine operates at 0.4 bars and 
100° C. With air of a pump the liquid is circulated during the dyeing. 
A compressed air pad in the zone above the dyeing liquor optains 
static pressure. The air-pressurized zone acts as expansion chamber 
for the increase of liquor volume during temperature rice or addition 
of dyes and chemicals an occupies approx. 25% of central volume. 
Liquid flows from top to down and verse. Uses of pressurized air save 
in water and energy consumption. L/R set desirable and washing with 
rinsing is done in this machine. Special pump with stainless steel 
construction is used for this machine. Pressure and flow is controlled 
by bypass valve and prevent turbulence and interlacing of yarn. Level 
dyeing will improve
by use of two direction pump. 
Control Panel: The complete dyeing operation is automatic and can
be equipped with PLC or PC for fully automatic. Temperature, dyeing
time, direction of fluid, pressure and other parameter con-trols and
operation of all valves are fully automatic.
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Dönerli Çile Boyama

Rotary Hank Dyeing

Cedit Atmosferik Dönerli Çile Boyama Makinesi; %100 yün, %100 
akrilik, merserize pamuk, viskon, angora, kaşmir vb. gibi ipliklerin 
boyanmasında, yıkanmasında ve terbiye edilmesinde kullanılan özel 
tasarım bir makinedir. Yüksek sıcaklıkta püskürtülen su sayesinde 
boya ipliğe daha iyi nüfuz etmektedir. Gövde ve sprey tüpleri yüksek 
korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Ayrıca bu 
makinede kovitasyon direncini arttıran, düşük enerji tüketimiyle 
yüksek akış hızı sağlayan özel tasarlanmış pompalar kullanılmıştır. 
Makine yapılan optimizasyon çalışmalarından sonra diğer çile 
boyama makinelerine kıyasla yüksek kalite boyama yapmasının yanı 
sıra, (ort. 1:8) flote oranı ile hammadde, enerji ve su tasarrufu yaptığı 
görülmüştür. Özel olarak boyama makineleri için tasarlanan yazılım 
ile hem otomatik fonksiyonlarla da kontrol edilebilen makine hem de 
manuel de kontrol edilebilmektedir.

Cedit Atmospheric Rotary Hank Dyeing Machine; 100% wool, 100% acrylic, 
mercerized cotton, viscose, angora, cashmere etc. It is a specially designed 
machine used for dyeing, washing and finishing yarns. Thanks to the water 
sprayed at high temperature, the dye penetrates the yarn better. The body and 
spray tubes are made of highly corrosion resistant stainless steel. In addition, 
specially designed pumps are used in this machine, which increase the 
covitation resistance and provide high flow rate with low energy consumption. 
After the optimization studies, it has been observed that the machine provides 
high quality dyeing compared to other hank dyeing machines, as well as saving 
raw materials, energy and water with its (average 1:8) liquor ratio. With the 
software specially designed for dyeing machines, the machine, which can be 
controlled with automatic functions, can also be controlled manually.
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Elyaf Boyama

Elyaf boyama makinesi pamuk, yün, akrilik, kaşmir ve benzeri 
boyama kasarlama, yumuşatma için uygundur. Makinemizde 
taşıyıcı değiştirilerek, tow, tops, uzun ve kesik elyaf türü mallar 
da boyanabilir. 

Elyaf Boyama makinası HT-HP altında pompa tarafından 
sağlanan sirkülasyon ile boyama işlemi yapmaktadır. Hava 
yastığı daha az flote oranı ve kimyasal kullanımını sağlar. 
Ayrıca havanın yalıtkanlığı sayesinde ısı kayıplarını önler. 

• Enerji ve su tüketimini azaltır.
• Çalışma basıncı 3,8 bar’dır.
• Çalışma Sıcaklığı Maksimum 135°C ‘dir.

Fiber dyeing machine is suitable for dyeing, softening, dyeing 
cotton, wool, acrylic, cashmere and so on. In our machine, tow, 
tops, long and staple fiber type goods can also be dyed by 
changing the carrier.

Fiber Dyeing Machine performs dyeing process under HT-
HP with the circulation provided by the pump. Air 
cushion provides less liquor ratio and chemical usage. In 
addition, it prevents heat losses thanks to the insulation 
of the air.

• Temperature, dyeing time, flow direction, pressure and
other control parameters are controlled by automatic
valves.
• Working pressure is 3,8 bars.
• Working temperature is 135°C.

Fiber Dyeing 
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Dijital İplik Boyama
Digital Yarn Dyeing 

Makinemiz 6 renk kapasitelidir.
 Makine girişindeki özel taraklar sayesinde iplik makine girişinde
düzenli bir şekilde boyama tünelinin içerisine ikiye bölünmüş
şekilde girer. Daha sonra yazılan program gereği istenilen metrede
boyama işlemi gerçekleşir.
 Her boyama tüneli istenilen boyda rengin boyaması için aynı
işlemi uygular. Bu şekli ile raporlu bir boyama işlemi gerçekleşir.
 Cedit Makine bu makine için geliştirdiği özel yazılımla boyama
prosesine hükmeder.
 Yurt dışından temin edilen özel nozullar ve pompalar yardımı ile
boyama süreci sorunsuz ve problemsiz gerçekleştirilir.
 Makine üzerindeki Filtreleme sistemi nozulların tıkanmasını
önlemek amacı ile sisteme ilave edilmiştir.
 Makine üzerinde mevcut Relief valf sayesinde hassas boya
püskürtme basınç ayarlamaları yapılabilmektedir.
 Boyama tünelinden çıkan boyanmış iplikler mevcut
makinenizdeki arka sağma grubuna geçiş yaparak işlem prosesi
devam eder.

Our machine has 6 color capacity.
 Thanks to the special combs at the machine entrance, the yarn
enters the dyeing tunnel in a regular manner at the machine entrance,
divided into two. Then, according to the written program, the painting
process takes place in the desired meter.
 Each dyeing tunnel applies the same process to dye the desired
color. In this way, a reported dyeing process takes place.
 Cedit Makine dominates the dyeing process with the special
software developed for this machine.
 With the help of special nozzles and pumps supplied from abroad,
the painting process is carried out without any problems.
 The filtration system on the machine has been added to the system
in order to prevent the nozzles from clogging.
 Thanks to the existing relief valve on the machine, precise paint
spraying pressure adjustments can be made.
 The dyed yarns coming out of the dyeing tunnel pass to the back
milking group in your current machine and the process continues.
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Cedit Smart İplik Baskı Makinası 4-6 boya 
baskı ünitesi ile üretilebilmektedir. Her bir 
boya ünitesi endüstriyel bilgisayar üzerinden 
belirlenen desenin PLC tarafından işlenmesi 
ile kontrol edilir. Toplam baskı uzunluğu, 
çalışma hızı ve deseni oluşturan renklerin 
baskı uzunlukları arayüz programında 
programlanabilir.

• Düşlerinizde canlandırabildiğiniz tüm desen 
ve renkleri ipliğe yansıtabilme 
• Tamamı AISI 304 paslanmaz çelik çile ağırlığı 
• Farklı renk sayısı seçeneği (2 Renkten 6 
Renge ) 
• Aynı anda 48 adet ipliğe baskı yapabilme 
• Özel aparatlar ile dar dokuma kumaşlara 
baskı yapabilme 
• Özel aparatlar ile sonsuz elyafa baskı 
yapabilme (Vigüre) 
• Yüksek verimli kurutma sistemi ile net ve 
parlak renkler 
• Bobinden – Çileye çalışma 
• Endüstriyel bilgisayar ve PLC kontrolü ile tam 
otomatik çalışma özelliği 
• Sonsuz sayıda programlanabilir ve 
tekrarlanabilir baskı yapabilme 
• Maksimum 50 m/dk hız

This Machine can be produced with 4-6 dye 
printing units. Each paint unit is controlled 
by PLC processing the pattern determined 
on the industrial computer. Total print length, 
working speed and print lengths of the colors 
that make up the pattern can be programmed 
in the interface program.

• Reflecting all patterns and colors that you 
can envision in your dreams on the yarn
• AISI 304 stainless steel hank creel
• Different number of colors option (from 2 
to 6 Colors)
• Printing on 48 threads at the same time
• Printing on narrow woven fabrics with 
special apparatus
• Printing on endless fibers with special tools 
(Vigure)
• Clear and bright colors with high efficiency 
drying system
• Working from cone to hank
• Fully automatic operation feature with 
industrial computer and PLC control
• Infinite number of programmable and 
repeatable prints
• Maximum 50 m/min speed

Smart İplik Baskı
Smart Yarn Printing
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Bobin Degrade
Bobbin Multicolor
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Standart olarak 4-6 renk boyama kapasitesindedir. İsteğe 
bağlı olarak kapasite artırılabilir. Her türlü ipliğin çok 
renkli boyanması için tasarlanmıştır. Boyanın bobine 
nufusuyeti vakum pompası ve tazyikli hava sayesinde 
gerçekleşmektedir. Bobin otomatik pistonlarla kalıp 
içerisine tam sızdırmazlık sağlayacak şekilde yerleştirilir.
Start işlemi ile beraber vakum pompası ve tazyikli havanın 
etkisiyle çok kısa bir sürede boyanın bobine nufusiyeti 
sağlanır.

BOYAMA ÜNİTESİ
Renk dağılımı önceden belirlenmiş sayı ve aralıklara göre 
bölünmüş hassas işlenmiş kalıp ile gerçekleşmektedir. 
Boyanın bobin üzerindeki dağılımı istenilen aralıklarda ve 
kombinasyonlarda müşteri talebine göre olabilmektedir. 
Tazyikli hava vakum pompasına yardımcı bir etken olarak 
boyanın hızlı nüfusuyetini sağlamaktadır. Yüksek kapasiteli 
vakum pompası ile renk dağılımı ( karışımı ) minimum 
seviyeye indirilmiştir. Bobin baskı kalıbı değiştirilebilir 
olup farklı bobin ölçü ve çaplarına göre çalışma imkanı 
sağlamaktadır.

DYEING UNIT
The color distribution takes place with a precisely machined 
mold divided according to predetermined numbers and 
ranges.
The distribution of the dyes on the bobbin can be at desired 
intervals and combinations according to customer demand. 
The compressed air provides rapid distribution of the dyes as 
an auxiliary factor to the vacuum pump. The color distribution 
(mixture) is minimized with a high capacity vacuum pump. 
Bobbin dyeing mold is interchangeable and provides the 
opportunity to work according to different coil sizes and 
diameters.
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Cedit Rapid İplik Boyama Makinası her biri bağımsız çalışabilen 6 
adet boyama ünitesine sahiptir. Boyama üniteleri sahip oldukları 
pompa, redüktör ve değiştirilebilir nozullar ile farklı dönüş hızı, 
püskürtme basıncı ve açısı ile talep edilen uzunluklarda boyama 
yapabilmektedir. Her bir boya ünitesi endüstriyel bilgisayar 
üzerinden belirlenen desenin PLC tarafından işlenmesi ile 
kontrol edilir. Toplam baskı uzunluğu, çalışma hızı, dönme hızı ve 
deseni oluşturan renklerin baskı uzunlukları arayüz programında 
programlanabilir.

This machine has 6 dyeing units, each of which can operate 
independently. The dyeing units can dye in demanded lengths with 
different rotation speed, spray pressure and angle with their pump, 
reducer and exchangeable nozzles. Each dye unit is controlled by 
PLC processing the pattern determined on the industrial computer. 
Total dye length, working speed, rotation speed and dye length of the 
colors that make up the pattern can be programmed in the interface 
program.

Rapid İplik Boyama
Rapid Yarn Printing 
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•Düşlerinizde canlandırabildiğiniz tüm desen ve 
renkleri ipliğe yansıtabilme 
•Tamamı AISI 304 paslanmaz çelik çile cağarlığı 
•Farklı renk sayısı seçeneği (2 Renkten 6 Renge ) 
•Aynı anda 28 adet ipliğe baskı yapabilme 
•Yüksek verimli kurutma sistemi ile net ve parlak 
renkler 
•Değiştirilebilir nozulların kullanıldığı püskürtme 
teknolojisi ile max. boya verimliliği 
•Bobinden – Çileye çalışma 
•Endüstriyel bilgisayar ve PLC kontrolü ile tam 
otomatik çalışma özelliği 
•Sonsuz sayıda programlanabilir ve tekrarlanabilir 
baskı yapabilme 
•Maksimum 200 m/dk hız

•Reflecting all patterns and colors that you can 
envision in your dreams on the yarn
•AISI 304 stainless steel hank creel
•Different number of colors option (from 2 to 6 
Colors)
•Printing on 28 threads at the same time
•Clear and bright colors with high efficiency drying 
system
•With spray technology using exchangeable 
nozzles, max. dyeing efficiency
•Working from cone to hank
•Fully automatic operation feature with industrial 
computer and PLC control
•Infinite number of programmable and repeatable 
prints
•Maximum 200 m/min speed
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Degrade Çile Boyama

Multi Color Hank Dyeing

Standart olarak 6 renk boyama kapasitesindedir. 
İsteğe bağlı olarak kapasite arttırılabilir. Her türlü 
ipliğin çok renkli boyaması için tasarlanmıştır. 
Boyanın çileye nüfusiyeti hassas ayarlamalara imkan 
verebilen (püskürtme açısı, püskürtme miktarı vb.) 
özel olarak tasarlanmış ithal nozüller sayesinde 
yapılmaktadır. Direkt ve endirekt ısıtma özelliğine 
sahip fikse tünelinde hassas sıcaklık kontrolü 
sağlanmakta ve damlamalara imkan vermeyecek 
şekilde imal edilmektedir.

Bant hızı inverter kontrolü ile istenilen hız ve 
kapasitede makineyi kullanma imkanı vermektedir. 
Bu makine ile yapılan boyamalarda hassas ipliklerde 
dahi alt-üst boya dağıtım farkı olmayan, mü-kemmel 
fikselenmiş çileler elde edilmektedir.

Machine has 6 color capacities in standards and 
depend on customer request. CEDIT Multi Color Hank 
Dyeing machine is designed for adjustable dyeing 
parameters (spray angle, spray quantity etc.) with 
special design sprays. Autoclave tune is heating with 
direct and indirect steam and designed for avoiding 
water dripping. 

CEDIT Multi Color Hank Dyeing Machine has shock 
water spraying and adjustable rolling pins after fixing. 
Color tanks have filter and evel indicator and dosing 
with injection pumps is constructed by-pass and it 
always mixing itself for uniform liquid.
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Bands speed is controlled by inventor for different capacity and 
different kind of speeds. This machine is giving uniform color effect. 
(Above and under of hanks) The machine has perfect conditioning for 
all kind of yarn.

Fikse sonrası şok durulama ve yumuşatma üniteleri mevcut olup; 
merdane baskı kuvvetini istenilen değere göre ayar yapma imkanına 
sahiptir. Boya tankları filtre ve seviye gösterge özelliklerine sahip 
olup; enjeksiyon pompası ve boya tankı arasında by-pass sistemi ile 
sürekli karıştırma ile boyanın homojenizasyonu sağlanmaktadır.
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Cedit Bobin Santrifüj Makine 
modüler yapı sistemine sahiptir.
Makine çalışması için zamanlayıcıya 
sahiptir, tüm aşamalar otomatik 
olarak gerçekleşir. Bu aşamalarda 
operatör için uyarılar vardır. İnverter 
kontrollü ayarlanabilir hız ve fren 
mevcuttur. Her türlü iplik için 
uygundur. Operasyondan sonra 
iplik ve bobinlerde hasar oluşmaz.
Titreşim koruma sistemi mevcuttur. 
Makine müşteri talebine göre her 
boyutta bobin için üretilmektedir. 
Tek sepetli ya da çift sepetli 
üretilebilir. 

Cedit Cone Hydro Extractor
Machine has modular construction 
system. Machine has timer 
for operation, all stages are 
automatically occurred. These stages 
have warnings for operator. Inverter 
controlled adjustable speed and 
brake is included. Proper for all 
types of yarn. After the operation, no 
damage occurs on yarn and cones.
Vibration protection system 
included. Machine is produced for 
all size of bobbins according to 
customer demand. Machine may be 
produced one basket or two baskets.

Bobbin Hydro Extractor
Bobin Santrifüj
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Cedit Otomatik Bobin Santrifüj
Makine modüler yapı sistemine sahiptir. Makine çalışması için 
zamanlayıcıya sahiptir, tüm aşamalar otomatik olarak gerçekleşir. Bu 
aşamalarda operatör için uyarılar vardır. İnverter kontrollü ayarlanabilir 
hız ve fren mevcuttur. Her türlü iplik için uygundur. Operasyondan sonra 
iplik ve bobinlerde hasar oluşmaz. Titreşim koruma sistemi mevcuttur. 
Makine müşteri talebine göre her boyutta bobin için üretilmektedir 
Bobin taşıyıcı kolları hareketli, yüklemesi ve boşaltması kolay olarak 
tasarlanmıştır.

Cedit Automatic Bobbin Hydro Extractor
Machine has modular construction system.  Machine has timer for operation, 
all stages are automatically occurred. These stages have warnings for operator. 
Inverter controlled adjustable speed and brake is included. Proper for all types 
of yarn. After the operation, no damage occurs on yarn and cones. Vibration 
protection system included. Machine is produced for all size of bobbins 
according to customer demand. Bobbin carrier arms are designed to be 
movable, easy to load and unload.
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Fiber Hydro Extractor

Cedit Elyaf Santrifüj Makinesi boyama işlemi sonrası 
boyanmış elyaftan fazla su ve boyayı ayırmak için 
kullanılır.  Polyester, merserize, pamuk, yün, akrilik kaşmir 
vb. yüksek kaliteli ipliklerde kullanımı uygundur. 

• Zamanlayıcıya bağlı otomatik çalışma
• AISI304 kalite döner ve dış sepet
• AISI304 kalite mukavemet çemberleri ile güçlendirilmiş 
döner sepet
• İnverter kontrollü ayarlanabilir hız ve fren
• Titreşim koruma sistemi 
• Müşteri talebine göre farklı boyutarda imalat
• Pnömatik kapak kontrol sistemi

This machine is used to separate excess water and 
dye from dyed fiber after dyeing process. Polyester, 
mercerized, cotton, wool, acrylic cashmere, etc. high-
quality use is appropriate.

• Automatic operation depending on the timer
• AISI304 quality rotating and outer basket
• Rotating basket reinforced with AISI304 quality 
strength rings
• On inverter adjustable speed and brake
• Vibration protection system
• Manufacturing in different sizes according to customer 
demand
• Pneumatic valve control system

Elyaf Santrifüj
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Kumaş Santrifüj
Fabric Hydro Extractor

Cedit Kumaş Santrifüj Makinesi boyama işlemi sonrası boyanmış 
kumaştan fazla su ve boyayı ayırmak için kullanılır.  Polyester, 
merserize, pamuk, yün, akrilik kaşmir vb. yüksek kaliteli kumaş 
kullanımı uygundur. 

• Zamanlayıcıya bağlı otomatik çalışma
• AISI304 kalite döner ve dış sepet
• AISI304 kalite mukavemet çemberleri ile güçlendirilmiş
döner sepet
• İnverter kontrollü ayarlanabilir hız ve fren
• Titreşim koruma sistemi
• Müşteri talebine göre farklı boyutlarda imalat
• Pnömatik kapak kontrol sistemi
• Pnömatik kontrollü yükleme ve boşaltma sistemi

This machine is used to separate excess water and dye from dyed 
fabric after dyeing process. Polyester, mercerized, cotton, wool, acrylic 
cashmere, etc. high-quality use is appropriate.

• Automatic operation depending on the timer
• AISI304 quality rotating and outer basket
• Rotating basket reinforced with AISI304 quality strength
rings
• On inverter adjustable speed and brake
• Vibration protection system
• Manufacturing in different sizes according to customer
demand
• Pneumatic valve control system
• Pneumatically controlled loading and unloading system
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“Cedit Kurutma Makinesi” en son teknoloji ile donatılarak 
tüm kurutma parametreleri için (sıcaklık-hız) minimum 
güç sarfiyatı ile maksimum termal verimlilik elde etmek 
amacıyla geliştirilmiştir.

Cedit Bobin Kurutma Makineleri düşük enerji sarfiyatı ile iplik boyama 
işlemlerinde yün, pamuk, akrilik, viskon, polyester, karışımlı iplikler 
vb. bobinlerin yüksek verimlilikte kurutulmasını sağlamaktadır. Cedit 
Bobin Kurutma Sistemi, bobinin içinden çok yumuşak bir kuvvetle 
geçirdiği sıcak havayla, yüksek basıncın oluşturduğu sararma ve 
yamulma problemlerini önler. Proses sonrası homojen kuruluk ve 
mükemmel kondisyonlanmış iplik elde edilir.
Cedit Kurutma Makinesi en son teknoloji ile donatılarak tüm kurutma 
parametreleri için (sıcaklık-hız) minimum güç sarfiyatı ile maksimum 
termal verimlilik elde etmek amacıyla geliştirilmiştir.

Cedit Bobbin Drying Machines can be used in yarn dyeing processes 
with low energy consumption, such as wool, cotton, acrylic, viscose, 
polyester, blended yarns, etc. It enables the cones to be dried at 
high efficiency.

Cedit Cone Drying System prevents the yellowing and strain problems 
caused by high pressure with the warm air it passes through the cone 
with a very soft force. After the process, homogeneous dryness and 
perfectly conditioned yarn is obtained. Cedit Drying Machine has 
been developed with the latest technology to achieve maximum 
thermal efficiency with minimum power consumption throughout 
all drying parameters (color-temperature-speed).

Bobin ve Elyaf 
Kurutma

Cone & Fiber Drying
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Yüksek Hızlı 
Bobin Kurutma

Fast Bobbin Drying

Yüksek Hızlı Bobin Santrifüj

Her bobin, kapalı bobin kovanı içine ve dairesel tutucular ile 
çerçevelenerek tek tek yerleştirilir. Bu kovanlar eksenlerini bir 
plaka üzerinde çevirir. Yükleme ve boşaltma sırasında bu bobin 
kovanları sıralı sistemden ayrılır ve fren sistemi sayesinde hız 
0 rpm’ye düşer. Operatör bobini kovandan güvenli bir şekilde 
alır. Çıkan ürün (işlemden sonraki bobin) özellikleri:

• Bobin boyutları farkı % 0 çap (ıslak ve nemli bobin)
• Sıkma öncesi ve sonrası iplik sarma hatası”0”
• İplik yüzey kalitesi (boncuklanma hatası) “0”
• Nem dağılımı homojendir.
Farklı bobin boyutları (30 mm varyasyon ile) ayarlanabilir 
sistem;
• 6000 rpm hız
• Yükleme ve boşaltma sırasında hareketsiz tabla
• Dönertabla turu 1 rpm
• Dönertabla kapasitesi 10 bobin
• Sürekli çalışma ile 400-500 bobin / saat kapasitesi
• Bobin boyutlarına göre makine işlemi sırasında bobini 
sabitleyen ayarlanabilir dairesel tutucular.

Fast Bobbin Hydro Extractor 

Each cone is placed one by one in a closed coil sleeve and 
framed with circular holders. These cone hives rotate their 
axes on a plate. During the loading and unloading, these 
cone sleeves are separated from the in-line system and the 
speed drops to 0 rpm by the brake system. The operator 
safely takes the cone out of the sleeve. The output product 
(cone after processing) specifications:

• Cone dimensions difference 0% in diameter (wet and
damp cone)
• Thread winding error “0” before and after hydro extractor
• Thread surface quality (pilling error) “0”
• Moisture distribution is homogeneous.

• Adjustable system with different cone sizes (30 mm variation);
• 6000 rpm speed
• Stable turntable during loading and unloading
• Turntable tour 1 rpm
• Turntable capacity 10 cones
• 400-500 cones / hour capacity with continuous operation
• Adjustable circular holders that fix the cone during machine
operation according to the cone dimensions.
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Çile Kurutma 
Hank Dryer

“Cedit çile kurutma makineleriyle çilelerde yüksek 
toklukta, mükemmel kondisyonlanarak kalitesi arttırılmış 
iplikler elde edilir.”

“With Cedit hank dryer, yarns with high toughness and 
excellent condition are obtained to increase thequality of the 
hanks.quality of the hanks.”

Merserize, pamuk, yün, akrilik kaşmir vb. yüksek kaliteli ipliklerin çile 
boyama makinelerinde boyanması ile çile kurutma makinelerinin 
önemi artmıştır. Cedit Çile Kurutma Makinesi, kurutma işlemi öncesi 
santrifüjde sıkılan çilelerin hacim kazandırılması (high-bulk) için 
ipliklerin altından etki eden sıcak hava sirkülasyonu ile yüksek hacim 
etkisi ve kendi ekseni etrafında dönebilen taşıyıcı kollarıyla homojen 
kurutma sonuçları vermektedir.

The importance of hank drying machines has increased
with the dyeing of high quality yarns such as mercerized,
cotton, wool, acrylic cashmere etc. in hank dyeing machines.
Cedit hank dryer gives homogeneous drying results with
hot air circulation under the yarns, high volume effect and
carrier arms that can rotate around its own axis, for volume
recovery (high-bulk) of the hanks squeezed in the hydro
extractor before drying.
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Bu sayede çilelerde kurutma işlemi sonrasında hiçbir nemli bölge
bulunmamaktadır. Kabin içerisindeki ısının korunması ve enerji
kayıplarını engellemesi için makine tamamıyla izole edilmiştir.
Inverter kontrolü sayesinde çileleri kabin içerisindeki hızları 
istenilen devirde kontrol edilerek farklı iplik türlerine göre değişken
kapasitede kurutma sağlanmaktadır. Cedit Çile Kurutma Makinesi
kurutma yöntemleri içerisinde en yüksek kapasitede, en kaliteli,
en doğal ve en ekonomik kurulma yöntemidir. Diğer kurutma 
yöntemlerine göre çok kısa sürede yatırım maliyetlerinin geri
dönüşümü sağlanmaktadır.

In this way, no moist areas remain after the drying process in the 
hanks. The machine is completely insulated to protect the heat inside 
the cabin and prevent energy losses. 
With the inverter controlled speed, the speeds of the hanks inside the 
cabin are controlled at the desired speed and drying is provided in a 
variable capacity according to different yarn types. 
Cedit Drying Machine is the highest capacity, highest quality, natural 
and economical drying method among drying methods. Investment 
costs are recycled in a very short time compared to other drying 
methods.
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Numune Kumaş Boyama
Sample Fabric Dyeing

Cedit Numune kumaş boyama makinası 5-20 kg kapasilerinde 
HT-HP olarak boyamak için üretilmektedir. Makine değiştirilebilir 
düzeler sayesinde farklı ebatlarda kumaş ile çalışma esnekliğine 
sahiptir. 

• Makine gövde sacı AISI 316  L kalite  yekpare, bombe sacı
AISI 316 L yekpare kullanılmıştır. Kumaş boruları AISI 316
kalite Avrupa Dikişli borular ile yapılmiştır.
• İç haspel motor ve redüktör tertibatı ile tahrik edilmekte
olup inverter kontrollüdür.
• Isıtma / soğutma yüksek verimli eşanjör sistemi
ile  sağlanmaktadır. Isıtma ve soğutma vanaları on/off
pnömatik vana olup  ısıtma soğutma plc kontrollüdür. 
Ayrıca tercihe göre elektrik rezistanslı ısıtma sistemi
mevcuttur.
• Makine aşırı  basınç  yükselmesine  karşı  mekanik ve
elektromekanik   olarak  emniyete  alınmıştır. Mekanik
emniyet  yaylı  emniyet  ventili ile elektromekanik  emniyet
basınç  şalteri ile  sağlanmaktadır. Ayrıca 80°C ‘nin üstünde
irtibat ve tahliye vanalarının açmaması otomatik  olarak
emniyete  alınmıştır.

This machine is produced for dyeing in 5-20 kg capacities as HT-
HP. The machine has the flexibility to work with fabric in different 
sizes thanks to the changeable nozzles.

• Machine body sheet is made of AISI 316L quality solid, camber 
sheet is AISI 316L solid. Fabric carry pipes are made of AISI 316 
quality European welded pipes.
• It is driven by internal haspel motor and reducer assembly and 
is inverter controlled.
• Heating/cooling is provided by a highly efficient exchanger 
system. Heating and cooling valves are on / off pneumatic valves. 
Heating and cooling are PLC controlled. In addition, there is an 
electrical resistance heating system according to preference.
• The machine is protected mechanically and electromechanically 
against excessive pressure increase. Mechanical safety is provided 
by spring safety valve and electromechanical safety pressure 
switch. In addition, it is automatically secured that the connection 
and discharge valves above 80 ° C do not open.
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Numune Cihazları
Sample Manchines

Işık kabini; laboratuvarda standart renklerin kontrol edilmesini sağlar. 
Herhangi bir yansıma olmaması için özel gri renkle boyanır. Saat 
zamanlayıcısı mevcuttur.
Sterilizatör cihazları kuru hava ile sterilizasyon işlemlerinin yapıldığı 
bütün ortamlarda ve sanayinin gıda, kimya, elektrik, elektronik, boya, 
tekstil vb. sektörlerinde ortam sıcaklığı ile 260° C derece arasındaki ısıtma-
kurutma işlemlerinde kullanılmaktadır.
Numune boyama makineleri, tekstil laboratuvarlarında kullanılır ve 
ortam sıcaklığı ve 140° C derece arasında boyama yapabilmektedirler. 
Boyama tüpleri banyo tankı içerisinde sıvı (yağ) ortamda mikroişlemci 
kontrol ünitesiyle istenilen ısı ve sürede set edilen değerlerde boyamayı 
gerçekleştirir. Atmosferik ve polyester boyamalar yapabilen makineler 
tezgah üstü kullanımlarıyla kullanıcıya kolaylık sağlamaktadırlar.

Light Box; It enables the control of standard colors in the laboratory. 
It is painted in a special gray color to avoid any reflection. Clock timer 
is available.
Sterilization devices are used in all environments where 
sterilization processes are carried out with dry air, and the food, 
chemistry, electricity, electronics, paint, textile, etc. of the industry. It 
is used in heating-drying processes between ambient temperature 
and 260° C.
Sample dyeing machines are used in textile laboratories and can 
dye between ambient temperature and 140°C. The dyeing tubes 
perform dyeing in the liquid (oil) environment in the bath tank with 
the microprocessor control unit at the desired temperature and time. 
Machines that can make atmospheric and polyester dyeing provide 
convenience to the user with their over-the-counter use.
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