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Anlatmak istediğimiz: Bunlar bizim değerlerimizdir.
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Bu aşağıdakilerden hiçbiri değil…
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Merhaba,

1937 yılında dedem Kamil Tolon’un Türkiye’nin ilk ev tipi çamaşır 
makinesini üretmesiyle başlayan yolculuğumuz tam üç kuşaktır 
aynı şevk ve heyacanla devam ediyor. 

79 yıldır devam eden bu zaman yolculuğumuzu; günümüzde tam 
otomatik endüstriyel çamaşır yıkama-sıkma makineleri, kurutma 
makineleri, sanayi tipi ütüleme makineleri ile havlu ve çarşaf 
katlama makineleri ile sürdürüyoruz.

Bir Tolon geleneği haline gelen araştırma ve geliştirmeye olan 
inancımızla ürünlerimizi her gün geliştirebilmek için çalışıyoruz. 
Severek yaptığımız işimizde bizim için en önemli şey; 
tasarladığımız ürünlerle müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarının çok 
ötesinde çözümler üretebilmektir.

Onlardan aldığımız olumlu geri dönüşler ise, her zaman daha 
iyiyi, en iyiyi yapabilmek için bizi motive ediyor.  

2015 yılında, uzun bir süredir üzerinde yoğunlaştığımız ve 
kusursuz hale getirmeye çalıştığımız yeni nesil ürünlerimizi 
öncelikle Avrupa daha sonra da tüm dünyada hak ettiği yere 
getirdik.Bu hedefimize ulaşmak için tüm Tolon ailesi olarak çok 
çalıştık, disiplin ve eğitime önem verdik ve en önemlisi inandık.   

Şimdi ise ürünlerimizi Avrupa ve dünya standartlarına getirmenin 
haklı gururunu yaşıyoruz.

Başarı ve ilklerle dolu tarihimize yeni kilometre taşları eklemek için 
sabırsızlanıyoruz.

Biz hazırız!
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YIKAMA SIKMA

MİNİMUM ALANDA MAKSİMUM KAPASİTE !

TWE10-15

Yarım asırı aşkın bir süredir çamaşır yıkama sistemleri 
alanında faaliyetlerini yürüten Tolon, tecrübeli mühendisleri ve 
ar-ge ekibiyle sektörün ihtiyaçlarını belirleyerek, maksimum 
kazanç sağlayacak ürünler ortaya çıkarmaktadır.

Günümüz hızlı tüketiminin en önemli problemlerinden biri zaman 
bir diğeri de mekan kısıtlılığıdır. Endüstriyel çamaşır yıkama 
sistemleri kurmak isteyen işletmeler, minimum mekanlarda 
maksimum verimi almaya çalışmaktadırlar. 

Sektörün bu ihtiyacını gidermek için çalışmalar yapan Tolon, 
ürettiği TWE 10-15-20 ve TWE40 modelleri ile küçük 
mekanlarda maksimum verimin alınmasını sağlamaktadır.

Olabilecek en kompakt boyutlarda üretilen TWE 10-15-20 
ve TWE40 modelleri, dar alanlarda yanyana kullanılabilme 
özelliği ile küçük mekanlara sahip işletmelerde maksimum 
kapasite ile çalışabilme imkanı oluşturmaktadır.
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KOLAY

Kolay kullanılabilir ve 
anlaşılabilir arayüze 
sahip ekranlar, yıkama 
süreci ile ilgili bilgilerin 
girilebilmesini ve takip 
edilebilmesini sağlar.

TWE40

-  40 kg. yıkama 
kapasitesi (60 kg/h)

- 385 lt. hacim

- 5,5 kW motor gücü

- 24 kW rezistans

-  1179 x 1427 x 
1550 mm

- 860 kg ağırlık

- 366 G

TWE20

-  20 kg. yıkama 
kapasitesi (30 kg/h)

- 204 lt. hacim

- 3 kW motor gücü

- 18 kW rezistans

-  976 x 1350 x 
1500 mm

- 465 kg ağırlık 
- 360 G

TWE15

-  15 kg. yıkama 
kapasitesi (23 kg/h)

- 154 lt. hacim

- 2,2 kW motor gücü

- 12 kW rezistans

-  882 x 1070 x 
1600 mm

- 420 kg ağırlık 
- 407 G

TWE10

-  10 kg. yıkama 
kapasitesi (15 kg/h)

- 101 lt. hacim

- 1,5 kW motor gücü

- 12 kW rezistans

-  882 x 900 x 
1600 mm

- 380 kg ağırlık

- 407 G

ÖZELLİKLER

- Elektrik ve/veya 
buharlı ısıtma sistemi

- 360 G sıkma gücü

- Tam otomatik veya 
programlanabilir 
kontrol

- 40 - 45 dakika 
işlem süresi

AKILLI

Akıllı ışıklı uyarı sistemi, 
makinelerin durumunun 
anında ve hızlı bir şekilde 
takip edilebilmesini 
sağlar.

MODERN

Makineler üzerinde 
bulunan USB girişleri, 
yıkama ve deterjan 
programlamalarının 
hızlı ve kolay bir şekilde 
makineler arasında 
aktarabilmesini sağlar.

KOMPAKT

900 mm. genişliğinden 
dar alanlarda daha fazla 
makine kullanımını, tüm 
servis işlemlerinin ön 
ve arkadan kolaylıkla 
yapılabilmesi ise 
makinelerin yanyana 
kullanılabilmelerini sağlar.

PRATİK

Büyük ve geniş 
açılabilen kapak ve 
tambur ağzının konik 
yapıya sahip olması, 
yıkanan çamaşırların 
hızlı ve kolay bir şekilde  
çıkarılabilmelerini sağlar.

Anlatmak istediğimiz: 
Her daim bir adım öndeyiz.

Bu bir spor ayakkabısı değil.
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YIKAMA SIKMA

7/24 KESİNTİSİZ ÇALIŞMA
İşletmeler, maksimum verimi alabilmeleri için büyük kapasiteye 
ihtiyaç duymaktadırlar. Tolon’un 60 ve 110 kilogram yıkama 
kapasitesine sahip modelleri işletmelerin bu ihtiyaçlarına karşılık 
verebilmek için üretilmektedir.

Tolon TWE60 ve TWE110 modelleri, yoğun çalışan 
işletmelerde gün boyu sorunsuz çalışarak işletmelerin maksimum 
verimi alabilmelerini sağlamaktadır.

Yoğun çalışma saatlerine dayanabilmeleri için son teknoloji ile 
üretilen TWE60 ve TWE110 modelleri, tambur mili kırılmalarına 
karşı ömür boyu Tolon garantisi ile işletmelere sunulmaktadır. 
Birbirine geçmeli ve vidalı sistem ile üretilen makineler sayesinde 
makinenin komponentleri, servis esnasında çalışma mahalinde  
hızlı bir şekilde değiştirilebilmektedir.

TWE60
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TWE110

- 110 kg. yıkama   

  kapasitesi (165 kg/h)

- 1101 lt. hacim

- 22 kW motor gücü

- Buharlı ısıtma sistemi

-  Opsiyonel öne eğilme

-  1990 x 1995 x

  2275 mm

- 4170 kg ağırlık

TWE60

-  60 kg. yıkama kapasitesi  
(90 kg/h)

- 579 lt. hacim

- 11 kW motor gücü

- 30 kW rezistans

-  Elektrikli veya buhar ısıtma 
sistemi

-  1636 x 1580  x  
1911 mm

- 1935 kg ağırlık

ÖZELLİKLER

- 360 G sıkma gücü
- Tam otomatik veya    
  programlanabilir 
kontrol
- 40 - 45 dakika 
işlem süresi

GÜVENİLİR

Tambur millerinin 
kırılmasına karşı ömür 
boyu garantisi bulunan 
makineler, işletmelerin 
sorunsuz bir şekilde 
iş hayatlarına devam 
edebilmelerini sağlar.

MODERN

Makineler üzerinde 
bulunan USB girişleri, 
yıkama ve kimyasal 
programlamalarının 
hızlı ve kolay 
bir şekilde 
makineler arasında 
aktarabilmesini sağlar.

PRATİK

Büyük ve geniş 
açılabilen kapak, konik 
şekilli tambur ağzı ve 
öne eğilebilir yapısı ile 
yıkanan çamaşırların 
hızlı ve kolay bir şekilde 
çıkarılabilmelerini 
sağlar.

AKILLI

Akıllı ışıklı uyarı 
sistemi, makinelerin 
durumunun anında ve 
hızlı bir şekilde takip 
edilebilmesini sağlar.

Anlatmak istediğimiz: 
Biz işimizi tutkuyla yapıyoruz.

Bu bir waffle değil.
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KURUTMA

BÜYÜK İŞLETMELERE AKILLI ÇÖZÜMLER

TD40

Profesyonel iş yapan büyük çaplı işletmelerdeki en büyük 
problemlerden biri de ebat olarak büyük olan makinelerin 
yerleştirilmeleri ve minimum alanda çalışabilmelerinin 
sağlanmasıdır. Bu problemi çözebilmek için Tolon kurutma 
makinelerine eklenen kayar kapak özelliği sayesinde makineler 
daha verimli çalışarak işletmelere dar alanda rahat kullanım 
sağlamaktadır.

Kayar kapak sayesinde hem açılan kapakların kapladığı alan 
minimuma indirilerek kuruyan çamaşırların boşaltılması işleri 
kolaylaşmıştır. Ayrıca yanyana dizilen makinelerin aralarındaki 
boşluk da sıfıra indirilerek işletmede daha çok makinenin 
çalışabilmesi imkanı sağlamıştır.
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TD110

-      110 kg. kurutma 
kapasitesi

  (165 kg/h)
- 2380 lt. hacim
- 7,5 kW motor gücü
- 5.5 kW fan gücü
-  1610 x 2741 x 
2620 mm

- 1700 kg ağırlık

MİNİMUM ALAN

Açılan kapak alanı 
sıfılanarak makineler 
arası mesafe 
minimuma indirildiği 
için daha çok makine 
yanyana kullanılabilir.

ERGONOMİK

Kolay ulaşılabilir, geniş 
hava filtresi, kurutma 
işlemi sırasında 
oluşan havların hızlı 
bir şekilde alınmasını 
sağlar.

AKILLI

Akıllı ışıklı uyarı 
sistem makinelerin 
durumunun anında ve 
hızlı bir şekilde takip 
edilebilmesini sağlar.

HIZLI

Kayar kapak ile hem 
makinenin boşaltım 
süresini hızlandırır hem 
de dar alanda rahat 
kullanıım sağlar.

PRATIK

Geniş yüzeyli hava 
sirkülasyonu ve 
özel tasarım buhar 
serpantini ile 
daha çok verim 
alınmasını sağlar.

ÖZELLİKLER

- Cooldown
- Elektrik, buhar, gaz 
  ısıtma sistemi
- Sabit / çift yön
 dönüş

TD20

-  20 kg. kurutma 
kapasitesi  
(30 kg/h)

- 433 lt. hacim
- 0,75 kW motor gücü
- 20 kW rezistans
- 1.1 kW fan gücü
-  1166 x 1184 x 
1970 mm

- 420 kg ağırlık

TD40

-  40 kg. kurutma 
kapasitesi

  (60 kg/h)
- 846 lt. hacim
- 1,5 kW motor gücü
- 36 kW rezistans
- 3,7 kW fan gücü
-  1416 x1375 x 
2260 mm

- 585 kg ağırlık

TD60

-  60 kg. kurutma 
kapasitesi

  (90 kg/h)
- 1176 lt. hacim
- 1,5 kW motor gücü
- 45 kW rezistans
- 3,7 kW fan gücü
-  1420 x1650 x 
2260 mm

- 655 kg ağırlık

Anlatmak istediğimiz: 
Biz yollarda performans
sergiliyoruz.

Bu bir tekerlek değil.
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SİLİNDİR ÜTÜ

TFI8030

- 3000 mm 
  silindir uzunluğu
- 800 mm silindir çapı
- Elektrikli ve Buharlı  
  ısıtma sistemi
- 36 kW ısıtma gücü
- 1,5 kW motor
- 4200x1700x
 1450 mm
- 2360 kg

TFI8030x2

- 3000 mm 
  silindir uzunluğu
- 2x800 mm 
  silindir çapı
- Buharlı ısıtma sistemi
- 2,2 kW motor
- 4200x2710x
 1850 mm
- 3200 kg

MÜKEMMEL UYUM
İşletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için akıllı çözümler üreten 
Tolon, özellikle büyük çaplı işletmelerin kullandığı Tolon ütü ve 
çarşaf katlama makinelerini birbirleri ile uyumlu çalışabilecek 
şekilde tasarlamıştır. İki makine arasındaki bu mükemmel 
uyum sayesinde, bir taraftan ütülenmeye giren çarşaflar, 
diğer taraftan katlanmış ve paketlemeye hazır bir şekilde 
çıkmaktadırlar. Bu sayede işletmeler hem maliyetten hem de 
zamandan tasarruf etmektedirler.

Isı transfer yüzeyi arttırılmış silindir yapısı ile Tolon ütüleri, 
çarşafın silindire daha fazla temas etmesini ve daha hızlı 
ütülenmesini sağlar. İki toplu ütülerde de ısıyı iki silindire 
eşit dağıtarak makinenin daha hızlı ve verimli çalışması 
sağlanmıştır.

Tolon çarşaf katlama makineleri, iki en ve üç boy olmak 
üzere toplam beş kat yaparak paketlemede verim 
sağlamaktadır. Tam verimli kullanıldığında ulaştığı 40 mt/
dk hızı ile çalışan makineler her çarşafı aynı standartlarda 
katlayarak da işletmelerin kalite standartlarını da maksimum 
seviyede tutar. Çarşaf haricinde işletmelerde kullanılan her 
türlü düz tekstil ürününü de ütüleme ve katlama özelliklerine 
sahiptir.

TFI8030x2
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SİLİNDİR ÜTÜ

TFI3218

- 1800 mm silindir 
  uzunluğu
- 320 mm silindir çapı
- Elektrikli ısıtma sistemi
- 12 kW ısıtma gücü
- 0,37 kW motor
- 2350x900x
 1280 mm
- 550 kg

TFI6015

- 1500 mm silindir   
  uzunluğu
- 600 mm silindir çapı
- Elektrikli ve Buharlı  
  ısıtma sistemi
- 24 kW ısıtma gücü
- 0,37 kW motor
- 2200x1070x
 1300 mm
- 710 kg

TFI6020

- 2000 mm silindir 
  uzunluğu
- 600 mm silindir çapı
- Elektrikli ve Buharlı  
  ısıtma sistemi
- 24 kW ısıtma gücü
- 0,37 kW motor
- 2700x1070x
 1300 mm
- 840 kg

TFI6025

- 2500 mm silindir 
  uzunluğu
- 600 mm silindir çapı
- Elektrikli ve Buharlı 
  ısıtma sistemi
- 24 kW ısıtma gücü
- 0,37 kW motor
- 3200x1070x
 1300 mm
- 1200 kg

TFI3218
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HAVLU KATLAMA

KANAT 
KATLAMALI

2 KAT

KANAT 
KATLAMALI

3 KAT

KANAT 
KATLAMALI

4 KAT

YARIM KANAT

2 KAT

YARIM KANAT

3 KAT

YARIM KANAT

4 KAT

2 KAT

3 KAT

4 KAT

YÜKSEK PERFORMANS
Katlama makinesi kullanmayan işletmelerde, normalde 
1 kişinin yapabileceği işi ya birçok kişinin yapması 
ya da fazla mesai ile yapılması gerekir. 

Saatte ortalama 900 ile 1250 adet arasında havluyu 
1 kişi ile katlayabilme kapasitesine sahip TTF200 modeli, aynı 
zamanda farklı tipteki havluların da organize edilebilmelerini 
ve bütün havluların aynı standartlarda katlanabilmelerini 
sağlamaktadır. Bu özellikleri ile TTF200, işletmelere hem 
zaman kazandırmakta hem de kalite standartlarını hep aynı 
düzeyde tutabilmelerini sağlamaktadır.

Çalışma prensibi ile maksimum hijyen sağlayan TTF200, 
aynı zamanda akıllı teknolojisi ile de havluları çeşitlerine 
göre sayarak, envanter takibini de kolaylaştırmaktadır.

TTF200
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TTF200

- 3 or 4 hat sayısı
- 2-2 en-boy katlama
-  Maksimum kapasite:
 1200 x 2000 mm
- 1,5 kW motor
- 1500  x  3950  x 1500 mm
- 1100 kg

KOLAY

Kolay kullanılabilir ve 
anlaşılabilir arayüze 
sahip ekranlar, 
katlama süreci 
ile ilgili bilgilerin 
girilebilmesini ve 
takip edilebilmesini 
sağlar.

PRATİK

Düz paketleme 
ve kayar istifleme 
özelliklerine sahip 
olan TTF200, 
katlanan havluların 
bozulmadan 
paketleme noktasına 
gidebilmelerini 
sağlar.

MODERN

Makineler üzerinde 
bulunan USB girişleri   
programlamalarının 
hızlı ve kolay 
bir şekilde 
makineler arasında 
aktarabilmesini 
sağlar.
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TSF3000

- 1-2 hat sayısı
- 2-3 en boy katlama
- 3000x3000 mm  
  maksimum kapasite
- 600x300 mm 
  minimum kapasite
- 1,5 kW motor
- 3410x2770x2000 mm
- 1900 kg

ÇARŞAF KATLAMA
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Burak Türkeri
Maxx Royal Otel

Tolon makine; bu aşamada Maxx 
Royal organizasyonunda çamaşırhane 
hizmetleri olarak cazip koşullarda 
bizlere hizmetini sunmuş, yatırımlarımızın 
korunması için beklenilen ve istenilen 
düzeyde servisini vermektedir.

Ufuk Cömertoğlu
Delphine Palace Hotel

En son Tolon’dan satın aldığımız 
yıkama ve kurutma makinelerinden 
çok memnunuz. Firma her geçen gün 
kendini yeniliyor. Delphin Palace Hotel 
olarak,Tolon’dan fazlasıyla memnun 
olduğumuzu söyleyebilirim.

Kemal Taş
Royal Wings Hotel

Herkes makine üretir. Ama önemli 
olan, satış sonrası müşteri ilişkilerini 
iyi yönetmek ve ürün takiplerini 
aksatmamaktır. Bunu da Tolon’un 
başarıyla yaptığını düşünüyorum.

Anlatmak istediğimiz: 
Geriye yaslanın ve 
çözümlerimize güvenin.

Bu bir bank değil.

Selim Özgörkey
Özgörkey Laundry

Tolon’un çözüm odaklı yaklaşımlarını, 
hızlı sorun çözme yeteneklerini başarılı 
buluyorum. Bunun da kaynağı yine 
makineleri çok iyi tanımaları elbette.

İkbal Yiğitalp Atik
Yiğitalp Laundry

Hizmet sektörüne hizmet ettiğimiz için 
bu işte en önemli unsurlardan biri olan 
makinelerde partnerlerimizi seçerken 
çok dikkatli olmaya özen gösterdik ve 
en doğru tercih olarak Tolon firması ile 
çalıştık.

Kutluhan Usta
Pak Yıkama

Makine satmış olmak için makine 
satmıyorlar, sürekli bir devinim içerisinde 
daha iyiyi, daha güveniliri, daha 
moderni araştırıyor, geliştiriyorlar.

BİNLERCE MÜŞTERİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ



ŞİMDİ SIRA DÜNYADA!
Türkiye’deki faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürüten Tolon, 
şimdi de dünya devleri ile yaptığı ortaklıklarla dünyada da 
adından söz ettiren firmalar arasına girmeye hazırlanmaktadır.

Tolon, 2010 yılından bu yana, dünyanın bir numaralı yüksek 
performans tünel ve yataklı ütü hatları üreticisi olan Jensen’in 
Türkiye distribütörlüğünü yapmaktadır. Tolon’un bu başarısı 
sayesinde, Türkiye’deki çamaşırhaneler ilk defa Avrupa 
standarlarında otomasyon sistemleri ile tanışmışlardır. 

Bu dönem içerisinde ürünlerindeki kalite standarlarını da 
Avrupa standartlarına getiren Tolon, 2014 yılından itibaren 
ise Jensen’in konvensiyonel makine tedarikçisi olarak ürünlerini 
dünyanın dört bir yanına göndermeye başlamıştır. 

A.O.S.B. 10007 Sk. No:9 35620 Çiğli – İZMİR / TÜRKİYE

Tel : +90 232 376 70 84 Faks : +90 232 376 70 89

tolon@tolon.com - www.tolon.com
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