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KURUMSAL KİMLİĞİMİZ

Zaman içinde kendini geliştiren Ergin Makina, 1968’de başladığı iş 
serüvenine, her geçen gün hızlı bir ivmeyle devam etmektedir. Faaliyetlerine 2017 
yılından bu yana Pancar Organize Sanayi Bölgesi'nde 4.000 m2'si kapalı 8.000 
m2'lik alanda devam etmektedir.

Dünya’nın 80’den fazla ülkesinde makinaları bulunan ERGİN Makina, 
Avustralya’dan Fransa’ya, Amerika Birleşik Devletleri’nden Libya’ya yurtdışında 
yüzlerce makinasıyla, yurt içinde ise binlerce makinasıyla halı yıkamacılara hizmet 
sunmaktadır.

Ergin Makina, sektörde en köklü yapıya sahiptir. Bunun 
nedeni makinalarının kalitesinden ödün vermeden, 1968 yılından bu yana 
sektörde edindiği deneyimlerinden faydalanarak yenilikçi yapısını korumasıdır. 
Türkiye’de %100 yerli sermayesi, kendine özel tasarımı ve aynı zamanda üstün 
kalitesi ile sektörde tartışmasız liderliğe sahiptir.

ERGİN Makina’nın bugün sektörde farklı bir konumda olmasının en önemli 
sebeplerinden birisi de, ince ayrıntılara verdiği önemdir. Makinaların en yeni 
teknolojiye sahip, yüksek kaliteli ve yüksek performanslı olması ile birlikte 
ergonomik olmasına da önem vermektedir. Üretmiş olduğu makinalar sudan, 
kimyasallardan, zamandan, elektrikten ve insan gücünden tasarruf sağlar.

Müşteri memnuniyetine verdiği önem, ERGİN Makina’nın bugünkü ve 
gelecekteki başarılarının asıl sebebidir.



Bütün halı yıkama makinalarımız 304 kalite paslanmaz çelikten (INOX) imal edilmiştir, 
bu sayede makinelerimiz kullanılan çeşitli kimyasallara ve suya karşı 
dayanıklıdır. Makinelerimiz tam otomatik olmakla beraber PLC sistemlidir. Makinemiz tıpkı 
evdeki çamaşır yıkama makinalarında olduğu gibi farklı özelliklerdeki halıları (kalınlık, 
genişlik, uzunluk, tür bakımından) farklı yıkama programlarıyla yıkayabilmektedir. Makine 
üzerindeki hareketli sistemler, halıların ölçülerine göre ayarlanmış programların seçilmesi 
doğrultusunda ,makine üzerinde bulunan sensörlerin halıyı algılamasıyla çalışır. PLC ve tam 
otomatik sistemlerinin entegrasyonu sayesinde, deterjan, enerji, zamandan ve işgücünden 
tasarruf sağlanır. 

Makinelerimiz halıyı 6 aşamada yıkar: ön temizleme, ana temizleme, ön durulama, 
arka temizleme, arka durulama ve sarma. Öncelikle halıya otomatik olarak şampuanlı su 
verilir, şampuanlı su debisi istenildiği gibi ayarlanabilir. Bu aşamadan hemen sonra halı disk 
fırçalar tarafından derinlemesine fırçalanır, kirler halıdan ovalanarak yüzeye çıkartılır ve 
uzaklaştırılır. Kullanmış olduğumuz nozullar ve 150 bar kapasiteye sahip yüksek basınçlı 
durulama pompası sayesinde halılar derinlemesine, güçlü ve verimli bir şekilde 
durulanmaktadır. Durulama sistemimiz, aynı zamanda tıpkı bir gelberi gibi çalışır. Yüksek 
basınçlı su ile durulama sistemi, halılarının yüzeyinin uzun süre canlı kalmasını sağlar, bu da 
halının yüzde yüz durulanmış, kimyasallardan ve pisliklerden arındırılmış bir şekilde kurutma 
aşamasına hazır olması demektir.

Farklı fırça ve sistem dizilimlerine sahip özel tasarım makineler de üretmekteyiz.

ER SERİSİ
HALI YIKAMA MAKİNALARI



ER SERİSİ HALI YIKAMA MAKİNALARI

Özellikler ER 2200 ER 2700 ER 3200 ER 4200 ER 5200
Disk Fırçalar 3 / 3+3=6 3+3=6 / 4+4=8 3+3=6 / 4+4=8 4+4=8 / 6+6=12 4+4=8 / 6+6=12
Malzeme Paslanmaz Çelik 

(304)
Paslanmaz Çelik 
(304)

Paslanmaz Çelik 
(304)

Paslanmaz Çelik 
(304)

Paslanmaz Çelik 
(304)

Bant Hızı Ayarlanabilir Ayarlanabilir Ayarlanabilir Ayarlanabilir Ayarlanabilir
Çalışma Sistemi PLC PLC PLC PLC PLC
Durulama Yüksek Basınçlı Yüksek Basınçlı Yüksek Basınçlı Yüksek Basınçlı Yüksek Basınçlı
Islatma ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Şampuanlama ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Alt Durulama ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Otomatik Rulo 
Yapma

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Halı Havuzu ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Halı Taşıma Arabası✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hafızalı Geri Sarma✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Arabaya Halı 
Düşürme Sistemi

Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Silindir Fırça Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Alt Yıkama Fırçası Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Cam Basınçlı Su 
Sensörü

Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Voltaj Koruma ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sürücü Sistemi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Disk Fırça Yön 
Değiştirme

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Motor Koruma 
Sistemi

✔ ✔ ✔ ✔ ✔



ERGİN MAKİNA’nın birikim ve tecrübesiyle birlikte ortaya çıkmış olan HSM Serisi 
Halı Sıkma Makinaları yüksek sıkma kapasitesine sahip, sessiz, kullanıcı dostu ve çevreye 
duyarlı bir makinadır. HSM Serisi üzerinde kullanılan gelişmiş sistemler sayesinde yüksek 
sıkma hızıyla halıda %95 - %98 kuruluk sağlar. Bütün halı sıkma makinalarımızın iç ve dış 
tamburları 304 kalite paslanmaz çelikten (INOX) imal edilmiştir, bu sayede makinelerimiz 
halı yıkamada kullanılan çeşitli kimyasallara ve suya karşı dayanıklıdır.

Halı sıkma makinalarımızın tamamı güvenli, hızlı ve daha kolay kullanım 
için pnömatik kapak sistemli olarak üretilmektedir. Otomatik kapak sistemi sayesinde 
kapak kapanmadan makina çalışmaz ve ani elektrik kesintilerinde makina herhangi bir 
zarar görmeden çalışmayı sonlandırır. Bu sayede makinadaki mekanik aksamların zarar 
görmesi engellenmiş olur.  Halı sıkma makinalarımız körüklü sisteme sahiptir. Bu körükler 
tır ve kamyonlarda kullanılan körüklerle aynı fonksyon için üretilmiştir. Hava körükleri 
sayesinde titreşim direnci makineyi hareket ettirmeyecek seviyeye ulaşır. Sıkma 
makinelerinde kullandığımız sıfır balans üretim tekniği sayesinde, makinalarımız 
minimum sarsıntı ve denge ile çalışır.

HSM SERİSİ 
HALI SIKMA MAKİNALARI



HSM SERİSİ HALI SIKMA MAKİNALARI

Özellikler HSM 2200 HSM 2700 HSM 3200 HSM 4200 HSM 5200
İç Tambur 35 cm 35 cm 35 / 45 cm 35 / 45 cm 35 / 45 cm
İç Tambur Malzemesi Paslanmaz Çelik 

3mm (304)
Paslanmaz 
Çelik 3mm 
(304)

Paslanmaz Çelik 
3mm (304)

Paslanmaz Çelik 
3mm (304)

Paslanmaz Çelik 
3mm (304)

Dış Tambur 
Malzemesi

Paslanmaz Çelik 
2,5 mm (304)

Paslanmaz 
Çelik 2,5 mm 
(304)

Paslanmaz Çelik 
2,5 mm (304)

Paslanmaz Çelik 
2,5 mm (304)

Paslanmaz Çelik 
2,5 mm (304)

Çalışma Sistemi Zaman Ayarı Zaman Ayarı Zaman Ayarı Zaman Ayarı Zaman Ayarı
Alınan Nem Oranı 95 – 98 % 95 – 98 % 95 – 98 % 95 – 98 % 95 – 98 %
Körük Sistemi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Otomatik Kapak 
Sensörü

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Acil Stop ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Vakumlu Takoz ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Fren Sistemi Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Otomatik Geri Sarma 
Sistemi

Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Su Girişi Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Motor Koruma 
Sistemi

✔ ✔ ✔ ✔ ✔



Halı paketleme makinası aynı zamanda halı hav alma makinası olarak da 
bilinmektedir. Halı yıkama işleminde en son kullanılan makinadır. Poşetleme öncesi 
halı için gereken bütün işlemler bu makinada tamamlanır. Özel tasarlanmış pnömatik 
sistemi sayesinde uzun yıllar sorunsuz çalışır.

Fırça ve vakum sistemi birlikte çalışarak halının üstünde kalan kıl, tüy, toz gibi 
istenmeyen materyalleri halından tarayarak çıkarır ve vakumlu filtre sistemi ile 
otomatik olarak emiş yapar. Halının yüzeyi düz ve temiz bir hale gelir, tüyler kabararak 
halıyı daha canlı ve parlak gösterir. Makinada leke çıkartma, kalite kontrol ve 
parfümleme işlemleri de gerçekleştirilebilir. Otomatik halı sarma işlemi sonrasında halı 
paketlenmeye hazır hale gelir. Hız kontrollü konveyör bant sayesinde; bant hızını 
istediğiniz şekilde ayarlanabilir.

HPM SERİSİ 
HALI PAKETLEME MAKİNALARI



HPM SERİSİ HALI PAKETLEME MAKİNALARI

Özellikler HPM 2200 HPM 2700 HPM 3200 HPM 4200 HPM 5200
Fırça Tipi Silindir Silindir Silindir Silindir Silindir
Çalışma Sistemi Zaman Ayarı Zaman Ayarı Zaman Ayarı Zaman Ayarı Zaman Ayarı

İleri – Geri Çalışma ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Vakum Sistemi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Toz Toplama 
Sistemi

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Halı Haznesi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Halı Algılama 
Sensörü

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hız Kontrol ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Teker Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Hazneye Aktarma 
Sistemi

Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Motor Koruma 
Sistemi

✔ ✔ ✔ ✔ ✔



Halı toz alma makinası, halıların toplanması sonrası halının içinde derinlemesine 
bulunan maddeleri halıdan uzaklaştırmak için kullanılan ilk makinadır. Halıdan hem küçük 
hem de büyük ebatlı bütün tozlar, pislikler ve diğer maddeler bu makine sayesinde 
çıkartılmaktadır. Bu makinanın kullanılmasıyla halı yumuşar, halının temizlenmesi ve 
yıkanması çok daha kolay bir hale gelir.

Halı toz alma makinası, kullanımı en kolay halı temizlik makinaları arasındadır. Halı 
çırpma makinasına halılar ön taraftan verilir. Halı, otomatik olarak tokatlama sisteminin 
bulunduğu mekanizmanın içinden geçerek tokatlanır. Hemen ardından halı, verilmiş 
olduğu yöne geri dönmeye başlar ve bu aşamada tokatlama işlemi devam eder. Bu işlem 
bitiminde halı makinanın ön tarafına dönmüş olur ve rulo yapılır. Halı çırpma makinesi 
bütün işlemleri otomatik bir şekilde yapılır.

Halı toz alma makinası, halı yıkama işi yapan tam teşekküllü firmalar için kesinlikle 
önemli bir üründür. Halı çırpma makinasını kullanmak için yalnızca bir personel yeterlidir. 
Ergin halı toz alma makinaları arka tarafı duvara gelecek bir şekilde konumlanabilir, halılar 
giriş yönüne geri gelmektedir. Alt taraftan halıyı almak için eğilmeye veya arka taraftan 
halıyı almak için ikinci bir personele ihtiyaç duyulmamaktadır.

HTM SERİSİ 
HALI TOZ ALMA MAKİNALARI



HTM SERİSİ HALI TOZ ALMA MAKİNALARI

Özellikler HTM 2200 HTM 2700 HTM 3200 HTM 4200 HTM 5200
Tokatlama Merdaneleri 3+3=6 3+3=6 3+3=6 3+3=6 3+3=6

Çalışma Sistemi Zaman Ayarı Zaman Ayarı Zaman Ayarı Zaman Ayarı Zaman Ayarı

Otomatik Geriye Sarma ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

İleri – Geri Çalışma ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Vakum Sistemi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Toz Toplama Sistemi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Halı Haznesi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Halı Algılama Sensörü ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Teker Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Hazneye Aktarma 
Sistemi

Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel

Motor Koruma Sistemi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔



Halıdaki kir ve kalıntıları temizlemenin en iyi yollarından birisi kafes tipi halı toz 
alma makinasıdır. Halılar, en yukarıdan en aşağıya güçlü bir şekilde tokatlanır. Hızı 27 
Devir/Dakikada'dır. Kötü kaliteye sahip kimyasalların ve kireçli suyun kullanılması 
sonucu halıda oluşan kireçlenme ve sertlik, bu kafes tipi halı toz alma makinası 
sayesinde giderilebilir. Tozu alınan halılar, ipeksi bir yumuşaklığa sahip olacaktır. Kafes 
tipi halı toz alma makinası halının üzerindeki tozu ve kiri temizleyerek, kimyasallar 
dolayısıyla oluşan mat halı yüzeyini onarır. Halıları doğal durumuna görünümüne 
döndürür. Bu, müşteriler için büyük bir etki yaratır. Halılar cilalanmış gibi görünür. Halı 
yüzeyi yaklaşık 2-3 mm kabartılmış olur.

Farklı ebatlarda ve tipte halılar bir arada makinaya atılabilir. Makinenin 10 - 15 
dakika çalıştırılması önerilir. Kafes tipi halı toz alma makinası, yıkama işlemini %50 
daha kolay hale getirir. Su, kimyasal ve işçiliğin tasarrufunu ve verimliliğini arttırır.
Tüm dünyadaki halı ebatları arasındaki fark göz önüne alındığında, talep üzerine daha 
büyük veya daha küçük genişliğe ve çapa sahip kafes tipi halı toz alma makinaları 
üretilebilir.

KAFES TİPİ TOZ ALMA MAKİNALARI



Özellikler YM 30 YM 40 YM 60 YM 80 YM 100
Kapasite 30 KG 40 KG 60 KG 80 KG 100 KG
İleri – Geri Çalışma ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

İç Tambur Malzemesi Paslanmaz 
Çelik (304)

Paslanmaz 
Çelik (304)

Paslanmaz 
Çelik (304)

Paslanmaz 
Çelik (304)

Paslanmaz 
Çelik (304)

Dış Tambur Malzemesi Paslanmaz 
Çelik (304)

Paslanmaz 
Çelik (304)

Paslanmaz 
Çelik (304)

Paslanmaz 
Çelik (304)

Paslanmaz 
Çelik (304)

Ön Yüzey Malzemesi Paslanmaz 
Çelik (304)

Paslanmaz 
Çelik (304)

Paslanmaz 
Çelik (304)

Paslanmaz 
Çelik (304)

Paslanmaz 
Çelik (304)

Otomatik Su Boşaltma ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zaman Ayarı ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Şampuan Deposu ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

YM SERİSİ TEKSTİL YIKAMA MAKİNALARI

YM Serisi Tekstil Yıkama Makinası genellikle otel, yurt, çamaşırhane, gibi 
tesislerde ve halı yıkama sektöründe kullanılmaktadır. Yorgan, battaniye ve büyük 
ebatlı tekstil ürünlerini yıkamak için üretilen bu makinanın iç tambur, dış tambur ve ön 
yüzey malzemeleri Paslanmaz Çeliktir (304) .

YM Serisi Tekstil Yıkama Makinaları ,  yıkama ve durulama  işlemi için 
üretilmiştir. Bu sayede makina uzun yıllar tamir ve parça değişimi olmaksızın sorunsuz 
bir şekilde çalışır. 



Özellikler TSM 1000 TSM 1200 TSM 1300 
İç Tambur Malzemesi Paslanmaz Çelik 2,5 

mm (304)
Paslanmaz Çelik 2,5 mm 
(304)

Paslanmaz Çelik 2,5 mm 
(304)

Dış Tambur Malzemesi Paslanmaz çelik 2 mm 
(304)

Paslanmaz çelik 2 mm 
(304)

Paslanmaz çelik 2 mm 
(304)

Güç 7,5 KW 11 KW 11 KW

Pnömatik Kapak ✔ ✔ ✔

Fren Sistemi Manuel Manuel Manuel

TSM SERİSİ TEKSTİL SIKMA MAKİNALARI

TSM Serisi tekstil sıkma makinaları, yorgan, battaniye gibi büyük ebatlı 
çamaşırları sıkmak için tasarlanmıştır. Aynı zamanada TSM Serisi makinalarımızda halı 
ve kilimler de sıkılabilir. Bu makina da merkez kaç sistemi bulunmaktadır. TSM Serisi 
makinelerde kullandığımız sıfır balans üretim tekniği sayesinde, makinalarımız 
minimum sarsıntı ve denge ile çalışır.



Özellikler AYM 600 AYM 1000 AYM 1200 AYM 1500 AYM 1800 AYM 2000
Kapasite 6 m³ 10 m³ 12 m³ 15 m³ 18 m³ 20 m³
Malzeme Paslanmaz 

çelik(304)
Paslanmaz 
çelik(304)

Paslanmaz 
çelik(304)

Paslanmaz 
çelik(304)

Paslanmaz 
çelik(304)

Paslanmaz 
çelik(304)

Çap 2000 mm 2300 mm 2200 mm 2200 mm 2400 mm 2350 mm
Boy 2000 mm 2500 mm 3000 mm 4000 mm 4000 mm 4700 mm
Temiz Su Girişi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Kirli Su Çıkışı ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Dalgakıran ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

AYM Serisi Ağ Yıkama Makinaları ilk olarak, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'deki 
balık üretme çiftlikleri için üretilmiştir. Günümüzde ise, makinelerimizi dünyanın bir 
çok ülkesine ihraç etmekteyiz.

Ağ yıkama makinalarımız çalışırken eş zamanlı olarak ana milden temiz suyu 
alır ve tahliye çıkışından kirli suyu dışarı atar. Sağ ve sola çalışma özelliğine sahip 
olan AYM Serisi makinalar, içinde bulunan dalgakıranlar sayesinde ağ üzerindeki 
yosun ve yabancı maddeleri ağlardan ayrıştırır ve kirli su ile beraber tahliye eder.
Ağ yıkama makinalarımız, üretmiş olduğumuz halı yıkama makinalarında olduğu gibi 
304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir. 

AYM SERİSİ AĞ YIKAMA MAKİNALARI



BPM SERİSİ BALIK PULU TEMİZLEME MAKİNALARI

Balık Pulu Alma Makinası endüstriyel balık çiftliklerinde fileto işleminden 
önce balık pullarının temizlenmesinde kullanılmaktadır. Tamamen 304 kalite 
paslanmaz çelikten (INOX) imal edilmiştir. Makinamız 250 - 1500 kg kapasiteye 
sahiptir. Makinamızdaki merkezi su giriş ve çıkış sistemi sayesinde toplama 
haznesinde biriken pulların kolaylıkla dışarıya atılmasını sağlar. Temizlenecek 
balıkların boyutlarına göre devir ve hız ayarı yapılabilmektedir.

Ayarlanabilir zaman saatinin bulunması sayesinde pul alma işleminin 
istenilen sürede ve en verimli şekilde gerçekleşmesi sağlanır. Kullanılan faz 
koruma sistemi sayesinde elektriksel iniş çıkışlardan dolayı makinada meydana 
gelecek arızalar önlenmektedir.

Özellikler BPM 250 BPM  500 BPM 1000
Malzeme Paslanmaz Çelik (304) Paslanmaz Çelik (304) Paslanmaz Çelik (304)
Çalışma Sistemi Zaman Ayarı Zaman Ayarı Zaman Ayarı
Pul Toplama Haznesi ✔ ✔ ✔

Faz Koruma ✔ ✔ ✔

Acil Stop ✔ ✔ ✔

Temiz Su Girişi ✔ ✔ ✔

Kirli Su Çıkışı ✔ ✔ ✔









ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAH. 7. CAD. NO: 11
Pancar Organize Sanayi Bölgesi TORBALI / İZMİR

TEL: +90 (232) 257 72 27  BLG: +90 (232) 257 72 28
info@erginmakina.com.tr
www.erginmakina.com.tr


