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Köklü bir  üretim geçmişine sahip olan EFEDERMAK MAKİNE 
ve DERİ SANAYİ, Ege’nin gelişen ve yükselen sanayi şehri 
Manisa’nın Kula ilçesinde 1986 yılında Hüseyin Efeoğlu 
tarafından kurulmuştur. 40 m² alanda çalışmalarına başlayan 
firmamız şuanda 4800 m² alan üzerinde ve alanında uzman 
personelleriyle faaliyet göstermektedir. 
Ürettiği %100 yerli ve milli makinelerini 20’yi aşkın ülkeye ihraç etmek-
tedir. Makinelerimiz Rusya,İtalya, Romanya, Arnavutluk, Gürcistan, 
Azerbaycan, Suudi Arabistan, Irak, Suriye, Yemen, Sudan, Pakistan, Bangla-
deş, Burkına Faso, Nijer, Cezayir, Mısır, Libya, Bulgaristan, Türkmenistan, Özbeki-
stan, Kazakistan, Makedonya ve Avustralya gibi ülkerede hizmet vermektedir.
Firmamız sektöründe lider konumda olmasını ‘’Sürekli AR-GE’’felsefesine borçlu-
dur. Mevcut makinelerimizi sürekli olarak geliştirmekte ve sektöre yeni çözümler 
kazandırmaktadır.Ezber bozan atılımlarla 2012 yılında dünya deri sektöründe bir ilk 
olarak çelikten mamül dolap dişlisi imalatına başlamış ve rakiplerinin bir adım daha öne 
geçerek bir ilke imza atmıştır.
Her an deri sektörünün hizmetinde,Türkiye’deki deri fabrikalarının organize bölgelere taşınmaları 
esnasında veya yeni fabrika kuracak olan deri sanayicilerinin talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak 
makine parkı ve bina yerleşim projelerini hazırlayarak sektöre hizmet vermektedir. 

“EFEDERMAK MACHINERY AND LEATHER INDUSTRY was founded in ’86 by Huseyin Efeoglu in Manisa – Kula which is a 
rising industrial aegean city. Our firm started its work in a 40m² and has expanded to 4800 m² closed area with its professional team. Currently 
exporting its’ locally produced machinery over more than 20 countries such as; Russia, Italy, Austria, Romania, Albania, Georgia, Azerbaijan, Saudi 
Arabia, Irak, Syria, Yemen, Sudan, Pakistan, Bangladesh, Burkina Faso, Nijer, Algeria, Egypt, Libya, Bulgaria, Turkmenistan, Ozbekistan, Kazakistan, 
and Macedonia. We owe our leadership in our market to our “constant R&D” philosophy. We constantly develop and upgrade our machinery in order 
to produce more efficient and effective solutions to the market. We in 2012 have had a break through by producing big (drum) gear out of steel and 
have stolen a march on by bringing something new to the market. Besides all this, while local leather factories moving in organized industrial areas 
or newly-establishing factories in all over Turkey we serve the industry by providing machine park projects and internal setup projects complimentarily.

Vizyonumuz
Deri makineleri sektöründe teknolojik 
atılımlarla gelişimimizi sürdürmek ve 
sektörde  ilk akla gelen çözüm ortağı 
olmaktır.

Our Vision
Maintaining technological leap in leather machinery 
industry and be the first solution partner that comes 
to mind.

Misyonumuz
Yarım asra yakın birikim ve tecrübe ile sektöründe 
yenilikçi ve öncü bir şirket olarak,yüzde yüz müşteri 
memnuniyeti ile sürekli yeni fikirler geliştirip, çevreye 
duyarlı yeni makinalar üreterek paydaşı olduğumuz tüm 
sektörlere katma değer sağlayıp Türk Makinacılığının 
güvenini dünya piyasasında arttırmaktır.

Our Mission
Increasing the trust in the global market to Turkish machinery by 
providing added value to all the related sectors which we are related 
through producing more environment-friendly machinery and, 
constantly developing new ideas with 100% customer satisfaction as 
an innovator and a pioneer company with almost half a century worth 
know-how and experience.

“

Verimlilik  / Güvenirlilik / Doğaya ve insana duyarlılık / Sürdürülebilirlik / Çözüm odaklılık / Yenilikçilik

Efficiency / Reliability  / Human/Nature Consciousness / Maintainability / Result Oriented Work / Innovation

%100ÖzSermaye
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Deri makineleri sektöründe teknolojik 
atılımlarla gelişimimizi sürdürmek ve 
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Maintaining technological leap in leather machinery 
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to mind.

 Sektörel Taleplere Cevap Veriyoruz;
 Dünden bu güne deri işleme yöntemleri geleneksel üretim yöntemlerinden uzaklaşıp yeni bir ekolle daha sistemli ve 
kapsamlı bir hal almıştır ve bu değişimden sonra zaman ve personeli daha verimli kullanabilmek için sürekli teknolojinin 
sınırlarını zorlar hale gelmiştir.
Alanında uzman ekibi ile lider makine üreticisi Efedermak, geçmişten günümüze deri sektöründe edindiği tecrübe ile pazarın 
gereksinimlerini gözlemlemiş ve bu doğrultuda çözümler üretmiştir.Yüksek kapasiteli üretim hedefleyen müşterilerine çözüm 
odaklı alt yapı ve yatırım yönlendirmeleri ile uzun vadede minimum maliyetler ile maksimum verim elde etmelerini sağlamaktadır.
 Üretmiş olduğumuz deri taşıma sistemleri ile ürünleridolaplara daha hızlı taşıyor ve bu ürünlerin takip edilebilirliğini 
ve raporlanmasını dijital ortamda gözlenir hale getiriyoruz.
 Deri işlemede kullanılmak üzere dozajlanmış olan kimyasal bileşimlerin geri kazanım ve atık arıtma maliyetlerini 
düşürmek amacı ile geliştirdiğimiz filitreleme sistemleri ile ön ıslatma ve kireçleme suyunu tekrar kullanıma hazır hale getiriyoruz.
 Gerçek satış sonrasında zamana baglı ağır çalışma şartlarına maruz kalan makinalara servis hizmeti ve yedek 
parca temini konusunda hızlı geri dönüş yapıyor ve firmamıza ait olmayan makinalar içinde özel olarak parçalar üretip çözüm 
ortaklarımızın her daim yanında yer alıyoruz.
 Efedermak olarak hayata geçirdiğimiz projelerde müşterilerimize tam kapsamlı destek verirken doğal dengelere 
karşıda son derece duyarlıyız.Kimyasal atık arıtma ve çökertme sistemleri ile fabrikaların kimyasal atıklarını minimum seviye 
indirebilmeleri için çözümler sunuyoruz.

 We answer to industry-spesific requisitions;
 Leather processing has become more extensive and systematic with a new cult and is pushing the limits of 
technology in order to use time and personnel much more efficiently by moving away from traditional production 
processes.
 Efedermak, as a leader a machinery producer, has observed the needs of market with its experience in the 
field and provided solutions accordingly. We provide maximum output with minimum owning cost in the long term by 
infrastructural and investment guidance to the high capacity production aiming customers.
 We move the goods into the drums faster with our “leather conveying systems” and followability of the goods 
and reportage are observable digitally.
 We make dosed prewetting and liming waters reusable in order to decrease waste treatment cost and 
recovery of chemical components with our filter systems.
 We always are on our customer’s side by producing special parts to their machinery regardless if it is our 
product or not. We make fast turnarounds for our customers’ spare part demands and we provide fast maintenance to 
the machinery which are exposed to heavy working conditions and we provide routine maintenance as well.
 We as Efedermak are extremely sensitive about natural balance while we provide full range support to our 
accomplished projects. We provide solutions with chemical treatment and deposition to our customers in order to 
decrease the chemical waste to the minimum.

Geleneksel ve Merkez üstü Dolap
Pervane
Deri Germe Makinesi
Yükleme Bandları
Mühendislik danışmanlık
Çevre Yönetimi ve Arıtma

Traditional and Overcenter Drum
Paddle

Leather Toggle Dryer
Loading Conveyor

Engineering and Consultancy
Environmental Management and Refining

Islatma - Kireçleme - Tabaklama - Retenaj ve Boyama - Tav Dolabı - Mekanik Tesisat  - Su dozajlama - Kimyasal Dozajlama - Anahtar Teslim 
Projeler - Verimlilik ve Optimizasyon Çalışmaları - Süreç İyileştirme - Makine Revizyon - Yedek Parça - Özel imalat

Wetting – Liming – Tanning – Retannage and Painting – Dry Milling Drums - Mechanical Installation – Water Dosing – Chemical Dosing – 
Turnkey Projects – Efficiency and Optimisation Exercies – Process Improvement – Machinery Overhaul – Spare Parts – Custom Manufacturing
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How Do We Do It?

Nasıl Yapıyoruz? Teknolojik
Ekolojik

Sistematik
Efektif

Yüksek Performans

Technologic
Ecologic
Systematic
Effective
High Performance

 Doğru bildiğimiz işi
severek

yapıyoruz!
 The increase of the cost of chemical waste management and production forces firms to improve 
production methods. We as Efedermak, produce and optimize our machinery for an innovative and economical 
standard and set them up ready to use.
    What is “Over Centric Load”?
In traditional leather processing methods, the drum works with 45% capacity which is almost half capacity where-
as “Over Centric Load” drums provide 65 – 70% energy, 40 – 50% water and, 20 – 25% chromium saving.
 After the evacuation of the drum the used “wetting water” or “chemical mix” is sent back into the drum 
in order to reuse after dehairing and of course enriched.
 With new additions to the current machinery and extra equipment, there is no need for new machinery 
to enhance capacity. This method allows us to make machinery work much more efficient with occupying much less 
space in the factory.
    Who would not want to make the same work with 1 machine instead of 2?

 Kimyasal atık yönetimi ve üretim maliyetlerinin artması, firmaları üretim yöntemlerini 
geliştirmeye zorlamaktadır. Efedermak olarak ürettiğimiz makineleri daha yenilikçi ve tasarruflu bi anlayış ile 
yeniden optimize ederek kullanıma hazırlıyoruz.
   Merkezüstü Yükleme Nedir?
 Geleneksel deri işleme yöntemlerine göre üretilen dolaplar %45 çalışma hacmi ile yani ortalama yarı 
kapasite ile kullanılmaktadır. Merkezüstü yüklemeye elverişli hale getirilen dolaplarda %65-70 enerji, % 
40-50 su, %20-25 daha az krom sarfetmektedir.
 Dolabın tahliyesinden sonra boşaltılan ıslatma suyu veya kimyasal karışım, kıl giderme işleminden 
sonra bir pompa vasıtası ile dolaba tekrar gönderilip aynı su veya kimyasal karışım zenginleştirildikten sonra 
tekrar kullanıma olanak sağlar.
 Mevcut makinelere yapılan iyileştirme ve ekstra ekipmanlar ile yeni bir makineye ihtiyaç duyul-
madan kapasite arttırmak mümkündür. Bu yöntem ile fabrika içinde daha az yer işgal ederek daha verimli bir 
çalışma modeli geliştirilmiştir.
    Aynı işi iki makine yerine bir makine ile kim yapmak istemez ?

We do what
we know and
like it.

ATİK DERİ PROJE - UYGULAMA

Project Implementations

ISLATMA &
KİREÇLİK

Dolap Ölçüsü
D      x       L

Drum Dimension

mm
4200 x 4500
3500 x 4000

Toplam İç Hacim

Lt
53.500
29.600

KROMLAMA

WETTING  &
LIMING 

TANNING
Dolap Ölçüsü

D      x       L
mm

4000 x 4000
3000 x 3000

Toplal İç Hacim

Lt
42.500
17.000

Geleneksel Yöntem
Aks a Kadar (%45)

İş hacmi         İş Yükü

24.075
13.230

10.000
7.500

2/4 40 30
2/4 40 30

Teknik Detaylar
Devir      Güç

dev/dk    -    HP     -      KW

37.500
20.720

18.000
9.000

1/3 50 37
1/3 50 37

Teknik Detaylar
Devir      Güç

dev/dk    -    HP     -      KW

19.000
7.650

10.000
5.000

2/4 60 45
2/4 50 37

Teknik Detaylar
Devir      Güç

dev/dk    -    HP     -      KW

19.000
7.650

10.000
5.000

3/6 50 37
3/6 40 30

Teknik Detaylar
Devir      Güç

dev/dk    -    HP     -      KW

Total Internal Volume Traditional Leather
Processing (45%)

Technical Details
Rev. Power

Technical Details
Rev. Power

Over Centric Load
Processing (70%)

Lt Kg

Merkez Üstü Yükleme
Aks a Kadar (%70)

İş hacmi         İş Yükü
Lt Kg

Merkez Üstü Yükleme
Aks a Kadar (%70)

İş hacmi         İş Yükü
Lt Kg

Geleneksel Yöntem
Aks a Kadar (%45)

İş hacmi         İş Yükü
Lt Kg

PERVANE - PADDLE
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Deri Islatma, Kireçleme ve Tabaklama Dolabı

Ağaç Cinsi: Afrika’dan ithal edilmiş dolap imalatına uygun 
olarak seçilmiş ve kurutulmuş 1. kalite Tali, İreko, Sapelli, 
Apome veya mövengi cinsi ağaçlardır. Ağaçlar ithalatçı 
tarafından sertifikalıdır. 
Akuple Dişli:14 Modül ve 3300   mm çapındadır. 6 kollu 
yapıya sahiptir. Her kolda 6 adet M30 tamamen paslan-
maz saplama vardır. Aks çapı 260mmdir.
Yıldız: Yıldız    3000   mm çapındadır. 6 kollu yapıya 
sahiptir. Her kolda 5 adet M30 tamamen paslan-
maz saplama vardır. Aks çapı 260 mm dir. 
Dolap Yatakları: Ağır yataklama şartlarına 
uygun küresel profilde çelik malzemeden 
yapılmış olup, kayıcı yatak yüksek kaliteli 
bronzdan mamuldür.
Kafesleme Sistemi: Dolaplarımızda 6 
koldan karşılıklı olarak 30mm çapında çelik 
cıvatalar ile kafesleme yapılmıştır. Kafesleme 
26 adet paslanmaz çember ile yapılmaktadır.
Kapı: Doldurma ve boşaltma kapısı, 
1100x1100mm, gözetleme kapısı ise 500x500mm 
ölçüsündedir. Kapılar, yana sürgülü olup, tamamen paslan-
maz 316-L kalite kromdan mamuldür.
Su Boşaltım Kapakları: Dolabımızın her iki tarafında filtre 
mevcut olduğundan dolayı boşaltma, 150mm çapında dört 
adet 316-L kalite kromdan mamul sürgülü tip kapakla 
gerçekleşmektedir. 
Dolabın İç Dizaynı: Dolabımızda kapasiteye uygun baba 
düzeni (müşterinin talebine göre ağaç yada plastik ) ve her 
iki tarafta filtre mevcuttur.
Motor: Dolabımızın motoru dolabın kapasitesine ve çalış-
ma şartlarına göre tespit edilerek hız kontrol cihazı akile 
kumanda edilip serbest devir seçeneği elde edilir. Dolap 
kromlamada 0.5-8 dev./dak. Islatma ve kireçlikte 2-4 dev /dak. 
Hız seçeneği ile çalışır. Elektrik panosu içersinde 
kullanılacak olan malzeme ve invertör Avrupa veya Japon 
menşelidir.
Dişli Kutusu: Yapımında kullanılan dişliler ıslah çeliğinden 
mamul olup sementeli ve hassas taşlanmış olarak monte 
edilir. Dişli kutusunda rulman seçeneği Avrupa veya Japon 
menşelidır.
Fener Dişli: yüksek frekanslı bronzdan veya özel alaşımlı 
çelikten  mamuldür.
Garanti: İmalattan kaynaklanan tüm sorunlar 2 yıl garanti 
kapsamındadır.(Elektrik motoru ve invertör kendi firmaları 
tarafından garantilidir.)
Fren: Dolaplarımızda havalı (pnömatik) fren mevcuttur. 
Fren disk ve karşı balata sistemlidir.
Boya: Tüm metal aksamı deri fabrikası şartlarına dayanıklı 
boya veya galvaniz ile, ahşap aksam ise koruyucu ve cila 
kaplıdır.
Dolabımızda ileriye dönük kapasite artırımı için alt yapı 
müsaittir. (Merkez üstü yükleme için)

Type of wood : Woods(Tali, İreko, Sapelli, Apome,and  
Mövengi) are imported from Africa,and they are suitable to 
produce drum.Woods are certificated by importer.
Big gear: 14 module,and  diameter is 3300mm. The gear has 
6 arms and, there are 6 times  M30 stainless steel  bolts  each 
arm(total 36 bolts).The gear is also made of steel(St-52). Axle 
diameter is 260mm.
Star connection: Diameter is 3000mm. It has 6 arms. and, 

there are 5 times M30  stainless steel  bolts  each 
arm(total 30 bolts). It is also made of steel(St-52). 

Axle diameter is 260 mm.
Drum stillage: spherical houses are made of 
steel,and  slippery surface are made of 
bronze.
Gage system:Big gear,star connections 
connected with 6 arms by M30mm bolts, 
and gage system are connected wıth 26 

stainless steel rings.
Door: It ıs 1100x1100 mm, and 500x500 mm 

horizontal,and sliding.Made of stainless steel 
(CNR-316)

Filters: Drum has four water drain filters.Diameter of 
filters are 150mm.Made of stainless steel.
İnterior Desing Of Drum: Drum has pegs, and wood or plastic 
filters each sides.
Engine: It ıs controlled by inverter.Tanning speed is between 
0.5-8 rev/min. Liming speed is between 2-4 rev/min. Electric-
ity panel are organised according to condition of engıne 
capacity.Inverter is placed in panel.Material of panel are 
European,or Japanese brands.
Gear box: It ıs private designed for leather drum.High quality 
materials,and bearings that European,or Japanese brands,-
sensitive workmanship.
Small gear is made of high quality bronze.
Warranty: Drum has 2 years warranty. (Electricity panel,and 
inveter warranty belonging to the manufacturer).
Brake: Brake system is disc brake.
Covering: All steel pieces are covered protective paint,and all 
wood part are covered protective polish.
Our drum is suitable for futura capacity increase (over centric 
load)

Kapasite : 12 Ton.
Capacity: 12 tonnes.

Ağaç kalınlığı: 90mm dir.
Tickness of wood: 90 mm.

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Leather Wetting liming ,and tanning drum

Çelik Dişli
6 KOLLU

Yıldız
6 KOLLU

Çelik Dişli
8 KOLLU

2KA 500 2KA 3652KA 750

GAZ ATICI

Su Boşaltım
Kapağı

100 - 150 mm
PP FİLİTRE VE BABA

DERİ İŞLEME DOLABI YEDEK PARÇALARI

ŞANZUMANLAR / GEAR BOXS

SPARE PARTS OF LEATHER DRUM 

KAPILAR
316 L

500 x 500 mm1100 x 1100 mm1250 x 1250 mm

KÜRESEL YATAK
260 - 200 mm
Bronz

SIKMA TAKOZUGÖNYE
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

Yıldız
8 KOLLU
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Hangi Malzemeleri Kullanıyoruz?
Which Material We Use?

Ana gövde malzemesi

olarak kullanılan ağaçlar, dolap 

yapımı için özel seçilmiş ve 

fırınlanmış Afrika’dan ithal edilen 

1sınıf Tali, İreko, Sapelli, Apome veya 

Movengi cinsi ağaçlardır.

Maliyet açısından düşünülecek 

olursa muadil olarak yerli kızıl çam 

ağacı da uygundur ancak, 

yükleme kapasitesi ve çalışma 
ömrü Afrika ağacına 
nispeten daha azdır.

AğaçAksamı 

 The woods used in the making 

of main frame are specially 

chosen and imported from Africa 

such as: Tali, Ireko, Sapelli, Apome or 

Movengi. If domestic red pine is 

considered in order to make it more 

affordable that is suitable as well 

but in terms of loading capacity 

and operating life is consider-

ably shorter.

Wooden
Parts

Ağır yük altındaçalışmaya maruz kalan 
ekiplanlar ve gövdeelemanları sferodökümdenüretilmektedir.

SrefoDöküm

Makinalara aittüm taşıyıcı aks ve dişli 
yüzeyler ST 44-52 kalite 

imalat çeliğindenmamuldür.

St kodluçelikler

All the equipment

that are exposed to dead 

weight are being

produced of Sfero

Moulding.

Cast
Iron

All the bearer

shafts and sandpaper 

surfaces are made

of “ST 44 – 52

Class” steel.

ST Coded

Steels

Deri ve kimyasala temas eden 
tüm ekipman ve yüzeyler 
(kapı,süzgü ve baglantı

elemanları) aşınmaya dayanıklı 
316-L kalitepaslanmaz çelikdenüretilmektedir.

PaslanmazÇelik

Ağır yataklamakoşullarında çalışan tüm 
kayıcı yüzeyler yüksek 

alaşımlı bronzdan imal edilir.

Yüksek FrekanslıAlaşım Bronzu

All the equipment and 

surfaces (door, drainer and, 

fasteners) that contacts the 

leather and the chemicals are 

made of “316-L Class” 

stainless steel.

Stainless
Steel

All the sliding surfaces 

which work under heavy 

cushioning are made of 

high-alloy bronze.

Ultrasonic Alloy

Bronze

 Fabrika ortamı kullanılan kimyasal malzemelerden kaynaklı olarak hem asidik hem de baziktir.Deri 
işleme sırasında kullanılan tuz,zırnık,krom,formik asit gibi kimyasal maddeler aşırı derecece aşındırıcı  olduğundan 
makina imalatında kullanılacak olan malzemelerin seçimi önem kazanmaktadır.

 Environment in the factory is both acidic and alkaline because of the chemicals which are being used. 
Salt, arsenic, chromium, formic acid and etc. are very abrasive. Thus, all the material which are used in the making 
of the machinery are crucially important to choose

ÇD DERİ

R E F E R A N S L A R R E F E R A N C E S

"Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde." 

“Actions speak louder than words. One only shows it's characther on his / her works' quality.“

Algeria • Egypt • Libya • Bulgaria • Turkmenistan • Ozbekistan • Kazakistan • Macedonia ...

Russia • Italy • Austria • Romania • Albania • Georgia • Azerbaijan • Saudi Arabia • Irak • Syria • Yemen • Sudan • Pakistan • Bangladesh • Burkina Faso • Nijer •

DEBBAH
DERİ
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