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ABOUT US
“Yıldırım Ticaret Tekstil Makineleri Yedek Parça Sanayi
Ltd. Şti.” was established in 1983 by our honorary
president Burhanettin Bayraktar in İstanbul “Karaköy
Perşembe Pazarı”,a remarkable hardware market of
Turkey and started its commercial activities as formal
name of ”Yıldırım Ticaret”.
Then in 1996 Yıldırım Ticaret has established a branch in
Tekirdağ, Çorlu and became a limited company in with
the mission of supplying high quality spare parts to the
textile machinery sector and adopting the principle of
customer satisfaction in the highest level.
Yıldırım Ticaret has entered the domestic market with
the imported products since 2005.
As well as being in the domestic market, which is growing
rapidly, in 2013 the company started to be presented in
foreign markets and contributed our country fund with
big shares.
Yıldırım Ticaret has been operating in Marmaracık-Ergene
since 2011 and continues its production and commercial
activities. With the quality and trust policy it has formed
for more than 30 years, it has been tasked to complete all
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the rings of this chain from order to production, from
production to shipment, from shipment to customer
satisfaction.
In 1999, with the production vision focused on customer
demand, the company started to show its products with
its own production. Thus, one step further has been
taken within the framework of after-sales satisfaction. In
2005, Yıldırım Ticaret also presented its products to the
national market.
In the rapidly growing domestic market, we started to
exhibit on Istanbul Tüyap Fairs in the years 2012-20132014-2016 and 2018 ITM fairs. We were also present in
the overseas market in Egypt 2016, 2017 iran, 2015-Italy
and 2019-Spain ITMA fairs and contribute greatly to our
Country Capital.
“A sale that does not benefit the buyer brings damage to
the seller.” Yıldırım Ticaret family, which has assimilated
its philosophy and adopted it as the number one rule of
sales ethics, will be honored to serve you for many years
without compromising our quality, you continue trust us,
we will be honored to serve you for many years.

www.yildirimticaret.com

SERTİFİKALAR | Certificate

www.yildirimticaret.com
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Fırça Makinelerinin: Karbon-Seramik-Alüminyum Oksit Fırçaları
BRUSHING MACHINES: CARBON-CERAMIC AND ALUMINIUM OXIDE BRUSHES

SERAMİK FIRÇA
(Kırmızı)

SERAMİK FIRÇA
(Beyaz)

KARBON FIRÇA

ALÜMİNYUM
OKSİTLİ
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www.yildirimticaret.com

Şardon Makinalarının Telleri
RAISING FILLET FOR RAISING MACHINES

ALT TAMBUR KAUÇUK
ŞARDON TELİ

Rubber Base Raising
Fillet

ALT ÜST KEÇELİ
ŞARDON TELİ

Felt Base Raising
Fillet

ALT TAMBUR
TEMİZLEME FIRÇASI

Cleaning Brush
(For Bottom Drum)

ÜST TAMBUR
TEMİZLEME FIRÇASI

Cleaning Brush
(For Up Drum)

www.yildirimticaret.com
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1. Ram Makinelerinin Besleme ve İğneleme Fırçaları
2. Stenter Machines Over Feeding and Postpinning Brushes
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www.yildirimticaret.com

1. Ram Makinelerinin İğneleridir
2. Stenter Machines Pin Plates

www.yildirimticaret.com
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1. Ram Makinelerinin Ray Kızak ve Kömürleri
2. Stenter Carbon Rails, Sliding Pieces, Spindle Nuts
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www.yildirimticaret.com

1. Ram Makinelerinin Zincir ve İğne Taşıyıcılı Klips Modelleri
2. Stenter Transport Chains Clips Pin Links

www.yildirimticaret.com
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1. Rotasyon Baskı Makinelerinin Parçaları
2. Rotary Printing Machines Spare Parts
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www.yildirimticaret.com

1. Yardımcı Ürünler
2. Narrow and Wide Mechanic & Pneumatic Unc Side Opened Parts

www.yildirimticaret.com
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