SAURER GRUBU BASIN AÇIKLAMASI

Sanko, 48 adet Zinser 72XL siparişi verdi: Saurer’in yeni
nesil kompakt iplik eğirme makineleri müşterileri
cezbetmekte
Übach-Palenberg, 15 Kasım 2018
Saurer, Sanko Tekstil firmasına toplam 82.944 iğli 48 adet ZinserImpact 72XL kompakt iplik eğirme
makinesi tedariği sağlayacak. Geleneksel Türk tekstil firması, dünya üzerinde bu yeni nesil makineyi
kullanan ilk müşterilerden biri. Uluslararası alanda lider olan firma, ring iplik eğirme uzmanı Saurer ile
uzun yıllardır devam eden iş birliğini sürdürüyor.
Dünya pazarları için marka iplikler
Sanko 1904 yılında kurulmuş, günde yaklaşık 250 ton iplik üreten bir firmadır. Bugün iplik eğirme ve dokuma
alanlarında toplam 2520 çalışana istihdam sağlamaktadır. 2000 yılında kurulan Tekstil İnovasyon Merkezi
(Textiles Innovation Center) sayesinde Sanko, başarılı bir iplik markası olan Zeugma® ve diğer markalar gibi
daima yeni tekstil trendlerine öncülük etmektedir. Sanko organik pamuğun işlenmesinde de öncü
konumdadır: 2002 yılında Sanko, organik pamuk konusunda dünya çapında ilk sertifikalı iplik eğirme
firmalarından biri olmuştur.
Yeni ZinserImpact 72XL’a ilişkin aldığı kararla birlikte geçmişi başarılarla dolu firma bu yarıştaki üstünlüğünü
sürdüreceğini göstermiş oldu. Sanko, Saurer firmasının en modern yeni nesil ring iplik eğirme makinesi
sayesinde rekabeti bir adım ileriye taşımış olacak.
Yüksek Verimlilik ve Kalite Teknolojisi
Sanko, fitil ve kompakt iplik eğirme makinelerinden oluşan esnek ve yüksek etkili bir komple çözüme yatırım
yapıyor. Büküm, toplam 1152 iğli , altı ZinserSpeed 5A tarafından sağlanmaktadır. Aktarım istasyonu
RoWeLift, masura temizleyici RoWeClean, boş masura deposu RoWeStore ve dünya üzerindeki en etkin
hızlı takım değişim sistemi ile donatılmış fitil makinesi, maksimum verimlilik sağlar. ZinserSpeed 5A, esnek
otomasyon sistemi FlexFlow üzerinden kompakt iplik eğirme makinelerine bağlanır. Bu da, fitilin iplik eğirme
makinelerine atanması işlemini daha esnek hale getirip operasyonel planlamada optimizasyon
yapılabilmesine olanak sağlar.
Her biri 1728 iğli, 48 adet ZinserImpact 72XL kompakt iplik eğirme makinesi bulundukları ortama mükemmel
bir şekilde uyum sağlamıştır. Bu durum üretim alanı metrekaresi başına optimum oranda üretim ile
sonuçlanır.
ZinserImpact 72XL’nin merkezi tahriki FlexiDrive, tüm makine uzunluğu boyunca iplik kalitesi sürekliliği
sağlar. Kendi kendini temizleyebilen kompakt iplik eğirme teknolojisi Impact FX, sabit kompakt kuvveti
sayesinde, en ekonomik ve en üst düzeyde kaliteyi garantiler. Bu makineler yüksek hızda ses emisyonu,
titreşim ve enerji tüketimini belirgin bir şekilde azaltan birinci sınıf iğ CS1 S ile donatılmıştır.
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ZinserImpact 72XL kapsamlı uygulama alanı sayesinde Sanko’ya belirleyici bir esneklik olanağı sunar.
Örneğin yenilikçi iplikler için bu Türk trend belirleyicisi, ekonomik FancyDraft fantezi ipliklerinin yepyeni
kreasyonlarla tekstil piyasasında kendi pazarını oluşturacağına inanmaktadırlar.
Yeni Zinser kompakt iplik işletmesi bu yıl içinde faaliyet geçirilecek. Bu ileriye dönük modernleşme stratejisi
sayesinde Sanko makineleri dünyanın en yenilikçi ve etkin makineleri konumunda. "Biz yıllardır Saurer’in
öncü teknolojilerine güveniyoruz." diyen Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu «Yeni
ZinserImpact 72XL gelecekteki modernleşme stratejimizin en önemli parçasıdır» diye ekledi.

Basın kontak kişisi
Birgit Jansen
Ürün Pazarlama & İletişim
Business Line Ring
Saurer Spinning Solutions
T + 49 2451 905 2875
birgit.jansen@saurer.com
www.saurer.com

Saurer Spinning Solutions hakkında
Spinning bölümü, balyadan ipliğe kadar kesikli liflerin işlenmesi konusunda müşterilerine çözümler sunmaktadır.
Kapsama alanında tüm kesikli lif türlerinin işlenmesinde kullanılan makineler, bileşenler, hizmetler, sistemler ve
otomasyon tekniği yer almaktadır. Schlafhorst ve Zinser kesikli lif eğirme alanında piyasada lider konumdadır ve Jintan
ile olan iş birliği çerçevesinde iplik ön hazırlığından bobinlemeye kadar çözümler sunmaktadır. Texparts bileşenleri
mükemmel iplik kalitesi ve maksimum verimlilik sağlar. Yıllardan beri branşımız içerisinde öncü konumundayız.
Ürünlerimiz enerji tüketimi, ekonomiklik ve ergonomi bakımından kilometre taşı niteliğindedir.
Saurer Grubu hakkında
Saurer Grubu, iplik üretimi alanında makine ve bileşenler üreten dünya çapında öncü bir teknoloji şirketidir. Eski bir
geçmişe sahip olan Saurer daima standartları belirler. Günümüzde Saurer, Saurer Spinning Solutions ve Saurer
Technologies olarak faaliyet göstermektedir. Saurer Spinning Solutions balyadan ipliğe kadar kesikli liflerin işlenmesi için
yüksek kaliteli, gelişmiş teknolojili ve müşteri odaklı otomasyon çözümleri sunar. Saurer Technologies, büküm ve nakış
ile birlikte mühendislik ve polimer çözümlerinde uzmandır. Saurer Grubu, yaklaşık 1,1 milyar Avro cirosu ve 4 300
çalışanıyla İsviçre, Almanya, Türkiye, Brezilya, Meksika, ABD, Çin, Hindistan ve Singapur’da dünyanın tekstil
merkezlerine hizmet vermek için en iyi şekilde donatılmıştır. Saurer Şangay borsasında kayıtlıdır (menkul kıymet kimlik
numarası: 600545). www.saurer.com.
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Açıklamalı resimler

Hakan Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi, Sanko Holding (4.v.l.), Gökhan
Aydın, Strateji ve İş Geliştirme Müdürü (3.v.l.), Sanko Tekstil, Clement Woon,
Saurer CEO'su (5.v.l.) ve diğer Saurer Yönetim Kurulu Üyeleri.
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