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Firmamız 1911 yılından beri Makine Mümessilliği 
konusunda faaliyet göstermektedir. İlk kuruluşu 
tekstil makineleri konusunda olmuştur. Halen bu 
konuda dünyanın önde gelen makine 
imalatçılarının temsilciliğini yürütmektedir.
 
Geçen uzun seneler içinde daima aynı konuda 
faaliyet gösteren Bilol Ltd., sadece mümessillik 
ile kalmayıp temsil ettiği firmaların yedek 
parçaları ve aksesuarlarını ithal ederek 
müşterilerine rakiplerinden farklı bir hizmet 
vermeye başlamıştır.

Aynı zamanda 1998 yılından bu yana temsil 
ettiği bir çok firmanın satış sonrası servis ve 
bakımını kendi teknisyen gurubu ile yürütmekte 
ve bir çok makinanın montaj işlemini 
bünyesindeki elemanları ile yapmaktadır.

Türkiye genelinde 
iplik,dokuma,terbiye,baskı,brode,etiket ve dar 
dokuma konularında faaliyet gösteren 
fabrikaların hemen hepsi müşteri 
portföyümüzde bulunmaktadır. Bilol Ltd. felsefe 
olarak konusunda en iyi olmak için devamlı 
yatırım yapmakta ve dördüncü nesile sağlıklı 
bir işletme bırakmak için çaba göstermektedir.
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En yüksek performans – yeni tahrik sistemleri
Kolaylıkta bir devrim – hareketli kardan
Yüksek hassasiyet – yeni kumaş presi
Kanıtlanmış ve test edilmişin de ötesine 
geçmek – kasnak hareket prensibi
Mekik için optimum sürtünme yüzeyleri – 
patentli, hareket yüzeyine sahip yeni kılavuz
Eşsiz mekik değişim pozisyonu
Yılların deneyimi – Oerlikon Saurer temel 
ayarları
Arka plandaki yüksek performans – Oerlikon 
Saurer desen optimizasyonu
Kolay ve hızlı – iplik gerginliği ayar komutu
Çok çeşitli malzeme gamı – çok farklı olanaklar
Mükemmel zamanlama – elektronik kumaş 
presi
Hassas ve kesin – sürekli iplik beslemesi
Güvenilir ,sağlam ve yeni – mekik tarafı iplik 
kesimi
Hızlı ve güvenli – iğne tarafı iplik kesimi


