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Zinser Sistemleri, balyadan 
bobine kadar çok çeşitli özel 
ring iplik eğirme çözümleri 
sunar. Zinser Sistemleri, har-
man hallaç ve taraktan başla-
yarak, elyafın kusursuz bir 
şekilde işlenmesini sağlayacak 
şekilde dizayn edilmiştir. Akıllı 
bobin makineleri ile entegre 
edilmiş verimli ring iplik eğirme 
makineleri, yüksek iplik kalitesi 
sunar.

E³: Akıllı teknolojiyle destekle-
nen enerji, ekonomi ve ergo-
nomi optimizasyonu. E³, müşte-
rilerimizin ihtiyaçlarını en üstte 
tutarak, tasarım felsefemizin 
temelini oluşturur.
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 →  224'e ulaşan iğ sayısı ile maksimum 
randıman

 → 220'lik ekartman sayesinde kısa 
makine boyu ile en verimli alan 
kullanımı

 → Akıllı enerji tasarruf modu sayesinde 
%20'ye varan enerji tasarrufu

 → Maksimum verimlilik için hassas 
makine kontrolü

 → Kısa takım değişim süreleri sayesinde 
üretim artışı

 → Kullanımı kolay EasySpin dokunmatik 
ekran

 → Personel tasarrufu sağlayan 
otomasyon

Öne çıkan özellikler
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220'lik ekartmanla %17'ye kadar daha kısa makine boyu

Autospeed
220'lik  
ekartman

Zinser 670
260'lik  
ekartman

20 22 24 26 28 30

192 iğ için Makine uzunluğu (m)

%20'ye kadar daha az enerji ihtiyacı

 Standart fitil makinesi  Saurer fitil makinesi

Enerji tasarruf modunda
tasarruf edilen enerji

Sadece temizlik sırasında
tam güçle çalışırEn

er
ji 

tü
ke

ti
m

i

- %17

E³: Ürün taahhütlerimiz
Müşterilerimizin ihtiyaçları bizim için 
birinci önceliktir. Akıllı çözümlere 
odaklanarak, ürünlerimizin enerji, 
ekonomi ve ergonomi açısından en 
uygun sonuçları vermesini sağlıyoruz. 
Bu E³ felsefesi, tüm tasarımlarımızın 
temelini oluşturur. Tekstil makinelerine 
olan tutkumuz, bizi, müşterilerimize 
yenilikçi ürünlerle katma değer 
sunmaya sevk etmektedir.

Energy 
%20'ye kadar daha az enerji

 → Yüksek performanslı tahrik konsepti
 → Enerji optimizasyonlu bobin bankosu tahriği
 → Energy Monitoring sayesinde en yüksek maliyet şeffaflığı

Economics 
Maksimum verimlilik

 → Tüm ham madde kaliteleri için uzun makineler 
 → 2 dakikadan kısa takım değişim süresi
 → Kısa parti değişim süreleri

Ergonomics 
Daha az müdahale gereksinimi

 → EasySpin ekran ile kolay kullanıcı ayarları
 → Ergonomik ayarlanabilir ekran
 → Tesise özel otomasyon
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Başarınız için  
takım oyuncusu◊
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 → Cer bandından kaliteli çapraz bobine 
kadar maksimum değer artışı

 → İnceden kalına üniversal kullanım 
olanağı

 → Sabit fitil bobini kalitesi

 → EasySpin ile homojen bobin oluşumu

 → EasySpin ile hızlı, güvenli kumanda

 → En yüksek düzeyde tekrarlanabilirlik 
için merkezi ayarlama

 → Farklı pençe çözümleri sayesinde 
etkileyici fitil kalitesi
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En yüksek üretim hızları. Homojen 
fitil gerginliği ile hassas bobin 
oluşumu. Değerli materyaliniz için en 
yüksek koruma. Bu özelliklerin hepsi 
Saurer'in mükemmel fitil makinesi 
teknolojisi sayesinde elde edilir. Tüm 
dünyadaki 6.000 Saurer fitil maki-
nesi kurulumu bunun açık bir kanıtı-
dır. Fitillerinizi, ekonomi ve kaliteyi 
bir araya getirerek eğirin! 

İster manuel takım değişimli başlan-
gıç modeli Autospeed M, ister yeni 
otomatik hızlı takım değişim sis-
temli, yüksek verimli Autospeed 
olsun, Saurer makinesinde üretilen 
fitillerle daima rakiplerinizin bir 
adım önünde olursunuz.

En iyi fitil makinesi

Her türlü talebin karşılanması için bireysel 
konfigürasyon
Pamuk, sentetik elyaf veya bunların karışımları için 
bizden alacağınız fitil makineniz, taleplerinize en 
uygun özellikleri sunar. Çeşitli çekim ünitesi 
seçenekleri ile her türlü ham madde ve elyaf 
uzunluğu için yüksek verimlilikte ideal işlemler 
gerçekleştirebilirsiniz. Hassas Saurer teknolojisi ile 
müşterilerinizin en zorlu beklentilerini karşılayınız 
ve maksimum randıman ile en iyi fitil kalitesi elde 
edininiz.
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Temiz fitil için randımanlı kelebek bankosu 
üflemesi
Yumuşak bir hava akımı hassas fitil girişi bölgesini 
temizler. Son derece temiz, yüksek kaliteli fitille 
kazançlı çıkarsınız. Takip eden aşamalarda verimli 
bir işlem için en iyi koşullar!

Hassasiyet ve tekrarlanabilirlik: Neyin önemli 
olduğunu bilin
Fitiller, her iki kelebek sırasına tam olarak aynı 
açıyla girerler. Bu sayede her zaman aynı kalite 
seviyesini tekrarlayabilirsiniz: Fitillerin ön ve arka 
sırası arasında numara farklılıkları oluşmaz. 
Homojen fitil gerginliği daha yüksek verimlilikle 
çalışmaya olanak sağlar.

En iyi fitil kalitesi

220'lik ekartmanda yüksek kaliteli ince iplik 
üretimi
Manuel Autospeed M fitil makinesi ve otomatik 
Autospeed fitil makinesi, ince iplik için fitil 
makinesi olarak 220'lik ekartmanla da sipariş 
edilebilir. Düşük cağlık yüksekliği ve opsiyonel 
olarak her kova üzerine yerleştirilen ilave sevk 
silindirleri, elyaf şeridini koruyarak son derece 
yüksek kaliteli bir üretimin gerçekleştirilmesini 
sağlar. 220’lik ekartmanla ayrıca yerden de tasar-
ruf edersiniz.
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Önemli enerji 
tasarrufu◊
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Önemli enerji 
tasarrufu◊

 → Kendini kanıtlamış tahrik konsepti 
sayesinde enerji tasarrufu

 → Yenilikçi enerji tasarrufu modu 
sayesinde %20'ye kadar daha az enerji

 → Maksimum randıman sağlayan enerji 
optimizasyonlu bobin bankosu tahriği

 → Yeni Energy Monitoring: EasySpin 
dokunmatik ekrandan okunabilen 
daha düşük enerji tüketimi
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Optimize edilmiş tahrikler enerji tüketiminizi 
düşürür
Fitil makinesinin alan motorları kelebeklerin ve 
iğlerin dişli kayışlarını ek şanzıman ünitesi 
olmadan doğrudan tahrik eder. Yeni bobin 
bankosu tahriği enerji optimizasyonludur ve 
stabilitesini her zaman korur. Bu sayede enerji ve 
yedek parça maliyetleriniz uzun vadede düşer. 

Ayrıca: Elektrik kesintisi olduğunda, standart 
elektrik kesintisi emniyeti sayesinde fitil makinesi 
kontrollü olarak durur. Sizin için en güvenilir 
üretim koşulları!

Enerji tasarrufu 
sağlayın

Çekim  
sistemi

Kelebek

İğ

Bobin  
bankosu
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Bireysel enerji tasarrufu 
Başarısı kanıtlanmış enerji tasarrufu modu 
sayesinde %20'ye kadar enerji tasarrufu sağlar. 
Emiş sistemi çok daha az güç harcayarak çalışır. 
Yalnızca temizlik döngüsünde kısa süreli olarak 
tam güce geçilir. Aralıkları ihtiyacınıza göre 
ayarlayabilirsiniz.

%20'ye kadar daha az enerji ihtiyacı

 Standart fitil makinesi  Saurer fitil makinesi

Enerji tasarruf modunda
tasarruf edilen enerji

Sadece temizlik sırasında
tam güçle çalışırEn
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Energy Monitoring 
Personeliniz makinenin enerji tüketimini EasySpin 
ekranda online olarak görür. Zaman alıcı enerji 
ölçümleri gerekli değildir, üretim, kullanılan enerji 
bakımından optimize edilebilir. Entegre online 
ölçüm sayesinde zaman, kaynak ve personel 
tasarrufu sağlanır.
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Maksimum 
verimlilik◊
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 → Hassas bobin oluşumu ve yüksek 
kelebek devirleri için hatasız makine 
kontrolü

 → Bobinler dolarken kelebek devri 
optimizasyonu

 → Kısa parti değişim süreleri sayesinde 
esneklik kazancı

 → 220'lik ekartmanda 224'e çıkan iğ 
sayısı sayesinde maksimum verimlilik

 → Değişim süreleri daha kısa olan 
otomatik takım değişim sistemi 
sayesinde üretim artışı

 → EasySpin dokunmatik ekran üzerinden 
kolay ve hızlı ayarlama

 → İki otomatik takım değişim işlemi 
arasında hızlı ve randımanlı bobin 
çıkarma sayesinde zaman tasarrufu
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En yüksek devir sayıları için hatasız makine 
kontrolü
EasySpin yazılım kontrolü, makinenin hatasız 
kontrolünü garanti eder: EasySpin, çekim 
ünitesini, bobin bankosunun hareketini, iğ 
dönüşünü ve kelebek dönüşünü dört bağımsız 
tahrikle koordine eder. Avantajlarınız: En düşük 
iplik kopuş oranlarıyla her zaman yüksek kelebek 
devirleri, verimlilik artışı.

Optimum verim için en kısa parti değişimi süresi
Hazırlık sürelerini en aza indirin, randımanı 
yükseltin: EasySpin ekrandaki merkezi ayarlarla 
ve ürün verileri arşiviyle hiç olmadığı kadar 
üretken çalışırsınız. Grafiksel gösterimler, parti 
değişiminde ince ayarları kolaylaştırır. Akıllı 
kumanda yazılımı sayesinde en hızlı parti 
değişimi.

Ayrıca istenen sayıda parti USB belleğe kaydedi-
lerek bir fitil makinesinden diğerine aktarılabilir.

Zamanınızı makine ayarına değil, üretime kullanın

Bobinler doldukça optimize edilen kelebek hızı
EasySpin, bobinler sarılırken ana tahriğin hassas 
kontrolüyle bobin yapısını optimize eder. Bu 
özellikler tanımlanmış kumanda parametreleri 
sayesinde elde edilir. En düşük iplik kopuş 
oranlarıyla en yüksek performans için.

1

2

1 EasySpin ekran: Optimize edilen kelebek devri

2 EasySpin ekran: Homojen bobin oluşumu
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Tüm bobin oluşum sürecinde eşit fitil gerginliği
Başarılı bir iplik eğirme tesisi için homojen bir 
bobin oluşumu önemlidir. Bu nedenle fitil 
gerginliğini, gereksinimlerinize en uygun olacak 
biçimde manuel ve hassas olarak kontrol 
edebilirsiniz. 
Opsiyonel TensionControl seçeneği gerginliği 
otomatik olarak düzenler.

Sabit yüksek kalite için optimum fitil denetimi 
Fitil denetimi için tüm fitil makineleri standart 
olarak bir toplu ışık bariyeriyle donatılmıştır. 
Opsiyonel tekli fitil denetiminde her bir eğirme 
ünitesi için bir sensör bulunur. Büküm eğilimi 
yüksek olan materyallerde kullanılması tavsiye 
edilir.

Yüksek verimlilik ve hassas bobin oluşumu

220’lik ekartman sayesinde daha kısa makineler
Hem Autospeed M hem de Autospeed, 220'lik 
ekartman ve 224'e kadar iğ ile tedarik edilebilir. 
260'lık ekartmanlı Zinser 670 ile 220’lik ekartmanlı 
Autospeed kıyaslandığında,192 iğli bir makinede 
makine uzunluğundan %17’ye kadar tasarruf 
edersiniz. Kısalan makine boyu sayesinde üretim 
alanınızdan çok daha randımanlı yararlanırsınız. 
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Autospeed'de avantajlı takım değişim süreleri
İki dakika altındaki takım değişim süresi özellikle 
uzun makinelerde verimlilik artışını garanti eder: 
Çünkü dolu bobinler, eğirme ünitelerinin dışına 
taşınır. Autospeed makineniz, boş masura 
yerleştirildiğinde derhal üretime başlar. Böylece 
özellikle kalın numara fitillerde ve sık takım 
değişiminde verimlilik artışı sağlarsınız.

Hızlı bir takım değişim işleminin gerçekleştirilmesi 
amacıyla, bobin bankosunun hareket mesafeleri 
ve hareket hızları birbirleriyle optimum uyumlu 
olacak şekilde tasarlanmıştır. Entegre kalite 
güvencesiyle en etkili takım değişim teknolojisi.

Autospeed M ile otomatik destekli takım değişimi
Manuel takım değişiminde, bobin bankosu en alt 
ideal pozisyona kadar iner ve böylece bobin 
kılavuzu kelebeğin merkez iği aracılığıyla fitil 
bobinini serbest bırakır.
Alçalmış bobin bankosundaki bobinlere kolaylıkla 
ulaşılabilir - personeliniz arka sıradaki bobinleri 
bile sorunsuz ve hasarsız şekilde alabilir.
Burada fitil ayırma, bobin bankosunu takım 
değişim pozisyonuna indirme, fitil yerleştirme ve 
üretime başlama işlemleri tam otomatik olarak 
gerçekleştirilir.

Turbo takım değişimi

1 2 3

1 Bobin bankosu dışarı çıkar, değiştirici boş 
masuralarla alçalır

2 Dolu bobinler çıkarılır ve boş masuralar takılır

3 Değiştirici dolu bobinlerle yukarı kalkar, bobin 
bankosu içeri çekilir ve makine üretime devam 
eder
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EasySpin dokunmatik ekranda gelişmiş ergonomi
EasySpin dokunmatik ekran Autospeed'de yeni 
konumundadır: Personeliniz ergonomik olarak 
ayarlanabilen ekranı takım değişim işlemi 
sırasında da kullanabilir. Parti başlangıcındaki ve 
değişimindeki ince ayarlar grafik gösterim 
sayesinde anlaşılır şekilde açıklanmıştır.

Personelin iş yükü azaltılır

Autospeed'de iki takım değişimi arasında 
randımanlı bobin çıkarma
Bir platform sayesinde personeliniz çekim 
ünitesine ve kelebek bankosuna daha iyi 
yaklaşabilir. 

Çalışanlarınız, manuel bobin çıkarma işlemi ile 
hızlı takım değiştirici için ergonomik açıdan 
optimum yükseklikte olan ayarlanabilir bir ara 
konumu seçebilir. Bu da manuel bobin çıkarma 
işleminin, iki takım değişim işlemi arasındaki 
zamanda yapılabilmesini sağlar. Operatör 
personelinizin iş yükü homojen dağıtılmış olur.
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Verimli otomasyon 
çözümleri◊
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 → Tam otomatik aktarma istasyonu 
RoWeLift donanımlı fitil bobini taşıma 
sistemi

 → Verimlilik artışı ve personele daha az 
bağımlılık için otomatik masura 
temizleme sistemi RoWeClean

 → Üretimin akıcılığını sağlayan masura 
magazini - RoWeStore

 → Tesise özel fitil bobini taşıma 
otomasyonu için Saurer Autoflow 
sistemleri

 → Tekstil işletmesinde daha yüksek 
kârlılık için Senses fabrika yönetim 
sistemi
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RoWeClean: İdeal ham madde kullanımıyla 
otomatik masura temizleme
Autospeed modelinde RoWeClean fitil artıklarını 
masuralardan otomatik olarak temizler. Bunlar 
karışmadan çeşitlerine göre ayrılır ve yeniden 
kullanılabilir. Böylece, kaynak ve personelden 
tasarruf kadar, son derece randımanlı ham 
madde kullanımından da kazanç elde edersiniz.

RoWeStore: Yüksek kapasiteli otomatik masura 
magazini
Masura magazini, döngü içinde her zaman yeterli 
sayıda temiz masura olmasını garanti eder. Bu 
sayede otomatik bobin değiştirme işleminin asla 
kesintiye uğramaması garanti edilir.

Tam otomatik aktarma istasyonu RoWeLift ile 1:1 
aktarma
Karışıklıklara ve materyal zararına bir son verin: 
RoWeLift, Autospeed'in fitil bobinlerini tam 
otomatik ve temassız olarak taşıma sistemine 
aktarır. 
RoWeLift, masuraları veya bobinleri 1:1 aktarır 
- üstelik 15 saniye gibi rekor bir sürede. Avantajla-
rınız: Kalite güvencesi ve daha az personel 
bağımlılığı. Maksimum esneklik için aktarıcıyı 
makinenin başına veya sonuna kurabilirsiniz.

Akıllı teknoloji
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Komple eğirme sistemleri Senses: Yeni fabrika 
yönetim sistemi

Fitil makinesinden bobin sarım makinesine kadar 
müşteriye özel hazırlanan çözümler
Saurer Autoflow sistemleri, bütçenizle ve 
tesisinizin düzeniyle tam uyumlu benzersiz 
otomasyon çözümleri sunar. Bu sayede süreçleri-
niz fitil makinesinden bobin sarım makinesine 
kadar personelden daha bağımsız, daha hızlı ve 
daha hatasız yürütülür. Modern bir iplik eğirme 
tesisi ve maksimum verimlilik için.

Maksimum katma değer ve getiri için
Senses, Saurer’in tekstil katma değer zincirinin 
tamamı için geliştirilen yeni fabrika yönetim 
sistemidir. Bilgi sistemi, tüm işletmenizin üretim, 
kalite ve makine verilerini alır, birleştirir ve 
görselleştirir. Uygulama, ham madde, malzeme, 
zaman, personel, enerji ve sermayenin kullanımını 
optimize etmek için yönetime ve makine operatör-
lerine geçerli bilgiler sağlar. Bu, Senses'i Saurer 
makineleriniz için mükemmel bir tamamlayıcı 
yapar. Uygulama tüm web özellikli cihazlarda 
çalışır, gereksinimlerinize uyarlanabilir ve Saurer 
yazılım mağazasındaki yeni Senses Elements ile 
her zaman genişletilebilir. Gerçek zamanlı bilgi ve 
büyük veri madenciliği ile tekstil şirketinizin 
kârlılığını sürdürülebilir bir şekilde optimize etmek 
için yeni dijital duyularınızı kullanın.
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Autospeed

Autospeed M
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1 EasySpin dokunmatik ekran

2 Emiş ve kelebek bankosu üflemesi 
için enerji tasarruf modu

3 220 mm ekartman veya 260 mm 
ekartman

4 Otomatik takım değişimi

5 Opsiyonel RoWeLift ve fitil bobini 
taşıma sistemi

3

4
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Makine ölçüleri - Autospeed

Makine genişliği B (mm)

Ekartman Kova çapı Makine 
genişliği

260 mm 20” (500 mm) yaklaşık 4.985

260 mm 24” (600 mm) yaklaşık 5.802

220 mm 20” (500 mm) yaklaşık 5.342

220 mm 24” (600 mm) yaklaşık 6.346

Her biri standart dahilindedir

B

Makine uzunluğu L (mm) 
L = 1.200 + X + 925
X = İğ sayısı x Ekartman : 2

Makine yüksekliği H (mm) 
H = 3.408

L

H
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Teknik veriler - Autospeed

Kullanım alanı
63 mm’ye kadar kesik elyaf

Ham madde kaliteleri
Pamuk, viskon, sentetik elyaf ve bunların karışımları

İğler
24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 
204, 216 
(G = 260 mm)
32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224 
(G = 220 mm)

İğ sayısı > 168 ise: Viskon, sentetik elyaf ve bunların 
karışımları için çift taraflı çekim sistemi tahriği 

Kelebek formatları 
400 mm x 150 mm (16" x 6"), G = 220 mm ve 260 mm için
400 mm x 175 mm (16" x 7"), G = 260 mm için

Kelebek devri
Maksimum 1.500 devir/dak 

Ekartman (G) 
220 mm ve 260 mm

İplik numara aralığı
16" x 6" için: 
2.222 tex-200 tex
(Nm 0,5-5,0)
(Ne 0,3-3,0)

16" x 7" için: 
2.222 tex-455 tex
(Nm 0,5-2,2)
(Ne 0,3-1,3)

Büküm aralığı
10-100 tur/metre
(0,25-2,54 tur/inç)

Çekim aralığı
3,0-15,8 kat

Çekim ünitesi
3 silindir - 2 apronlu çekim ünitesi veya
4 silindir - 2 apronlu çekim ünitesi

Opsiyonlar
 ʸ  TensionControl
 ʸ  Tekli fitil denetimi
 ʸ  Energy Monitoring
 ʸ  Senses - Fabrika Yönetim Sistemi
 ʸ  RoWeLift
 ʸ  RoWeClean
 ʸ  RoWeStore
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Makine ölçüleri - Autospeed M

Makine genişliği B (mm)

Ekartman Kova çapı Makine 
genişliği

260 mm 20” (500 mm) yaklaşık 4.246

260 mm 24” (600 mm) yaklaşık 5.063

220 mm 20” (500 mm) yaklaşık 4.603

220 mm 24” (600 mm) yaklaşık 5.607

Her biri standart dahilindedir

Makine uzunluğu L (mm)
Tek taraflı çekim sistemi tahriği
L = 1.200 + X + 188
Çift taraflı çekim sistemi tahriği
L = 1.200 + X + 925
X = İğ sayısı x Ekartman : 2

Makine yüksekliği H (mm)
H = 2.520

B

L

H
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Teknik veriler - Autospeed M

Kullanım alanı
63 mm’ye kadar kesik elyaf

Ham madde kaliteleri
Pamuk, viskon, sentetik elyaf ve bunların karışımları

İğler
24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 
204, 216 
(G = 260 mm)
32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224 
(G = 220 mm)

İğ sayısı > 168 ise: Viskon, sentetik elyaf ve bunların 
karışımları için çift taraflı çekim sistemi tahriği

Kelebek formatları 
400 mm x 150 mm (16″ x 6″), G = 220 mm ve 260 mm için
400 mm x 175 mm (16″ x 7″), G = 260 mm için

Kelebek devri
Maksimum 1.500 devir/dak 

Ekartman (G)
220 mm ve 260 mm

İplik numara aralığı
16" x 6" için: 
2.222 tex-200 tex
(Nm 0,5-5,0)
(Ne 0,3-3,0)

16" x 7" için: 
2.222 tex-455 tex
(Nm 0,5-2,2)
(Ne 0,3-1,3)

Büküm aralığı
10-100 tur/metre
(0,25-2,54 tur/inç)

Çekim aralığı
3,0-15,8 kat

Çekim ünitesi
3 silindir - 2 apronlu çekim ünitesi veya
4 silindir - 2 apronlu çekim ünitesi

Opsiyonlar
 ʸ  TensionControl
 ʸ  Tekli fitil denetimi 
 ʸ  Energy Monitoring
 ʸ  Hızlı takım değişimi için hazır
 ʸ  Senses - Fabrika Yönetim Sistemi

Bu broşür hakkında
Araştırma ve geliştirmeler durmaksızın devam etmekte. Dolayısıyla, Autospeed hakkında verilen bazı bilgilerin üzerine teknolojik iyileştirmeler yapılmış olabilir. 
Gösterilen resimler bilgilendirme amacıyla seçilmiştir. Bu resimler, standart donanıma dahil olmayan opsiyonel donanımları da içerebilir.
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Sun

Saurer, öncü olduğu kiriterleri belirler:

 → Danışmanlık
 → Kurulum
 → Akademi
 → Orijinal Parçalar
 → Bakım ve Onarım
 → Güncellemeler 
ve Yükseltmeler



Autospeed/Autospeed M 31

Sun - Service Unlimited

Güçlü, güvenilir ve ürün ömrü boyunca ortaklık. 
Müşteri kazancını artırmak için benzersiz akıllı çözümler. 
Makine ömrü boyunca üst düzey performans ve sürdürülebilirlik.

Secos

Sun, ürün ömürleri boyunca Saurer makinele-
rine gerçek değer katan, bir özgün hizmetler 
paketidir. En iyi şekilde eğitim almış çalışanla-
rımız, son teknoloji ürünü araçlar kullanarak 
müşterilerimizin iş akışlarını esnek ve bireysel 
bir şekilde optimize eder. Ürün kalitesi, makine 
performansı ve kârlılığı artırmak için Saurer 
makine sahiplerine yenilikçi çözümler ve hiz-
metler sunarız. 

Sizi rekabetçi kılıyoruz.

secos.saurer.com

Saurer Müşteri Portalı
Modüler Secos 2.0 müşteri portalı, müşterinin 
makine parkı ve mevcut hizmetler hakkındaki tüm 
önemli bilgilerini bir araya getirir.

 → Secos e-mağazasından orijinal Saurer 
parçalarını hızlıca sipariş edebilirsiniz. Her bir 
makine tipine ait en çok satılan aşınır 
parçaların yer aldığı fotoğraflı kataloglar 
sayesinde işiniz artık çok daha kolay

 → Aramadan bulun: Bir bakışta tüm verileriniz, 
tüm makineleriniz ve tüm orijinal parçalarınıza 
erişim

 → Son 5 yıla ait sipariş geçmişi sayesinde konforlu 
sipariş yönetimi

 → Tek tıklamayla favorilere ve güncel Saurer 
ürünlerine hızlı erişim fonksiyonları



 

Saurer Spinning Solutions 
GmbH & Co. KG 
Carlstrasse 60
52531 Übach-Palenberg 
Germany
T +49 2451 905 1000
info.spinning@saurer.com
saurer.com
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Kalite yönetim sistemimiz  
EN ISO 9001 standardının  
şartlarına uygundur.


