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Zinser Sistemleri, balyadan 
bobine kadar çok çeşitli özel 
ring iplik eğirme çözümleri 
sunar. Zinser Sistemleri, harman 
hallaç ve taraktan başlayarak, 
elyafın kusursuz bir şekilde 
işlenmesini sağlayacak şekilde 
dizayn edilmiştir. Akıllı bobin 
makineleri ile entegre edilmiş 
verimli ring iplik eğirme maki-
neleri, 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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 → Mümkün olan en yüksek esneklik ile çalışan 
üniversal kamgarn eğirme makinesi

 → FancyDraft, CoreSpun ve SiroSpun sayesinde 
her çeşit trend ipliği eğirme olanağı

 → SynchroDrive, SynchroDraft ve ServoDraft 
sayesinde en yüksek kalite

 → OptiStep, OptiStart ve OptiSpeed ile 
maksimum verimlilik

 → Kendi kendini temizleyen Impact FX kompakt 
iplik eğirme teknolojisi

 → Dünya çapında güven kazanmış olan hızlı 
takım değişim sistemi CoWeMat ile 
maksimum randıman

 → CoWeFeed ile personel ihtiyacını azaltan 
bağımsız çözüm ya da bobin makinesi ile 
bağlantılı bir sistem ile maksimum randıman

Öne çıkan özellikler
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Economics
Öncü araştırma ve geliştirme faaliyet
lerimizle müşterilerimizin kârlılığını artırı
yoruz. Ürünler giderek daha yüksek 
esneklik ve verimlilik kazanırken 
hammadde kullanımı optimize ediliyor. 
Makinelerimiz gittikçe daha akıllı hale 
gelerek insan müdahalesi ihtiyacını 
azaltıyor ve maliyet tasarrufu sağlıyor. 

Economics
 → Pazar trendlerinden esnek şekilde faydalanabilme
 → Ekonomik kompakt sistem
 → OptiSpeed ile akıllı devir maksimizasyonu
 → Minimum enerji maliyetleri 
 → Energy Monitoring sayesinde en yüksek maliyet şeffaflığı
 → ServoDraft sayesinde en kısa parti değişim süreleri ve en 
yüksek esneklik

 → EasySpin ile basit, kolay anlaşılır kullanım
 → Minimum bakım gerektiren tanjansiyel kayışlı tahrik
 → Spinnfinity ile iğ dibi temizliği gerekmez
 → Bağlantılı sistemde en düşük personel gerekliliği

t
Impact FX:  
Kompakt güç 
Kompakt kalite

Rakipler: 
Kompakt güç 
Kompakt kalite

Sabit kompakt güç, sabit kompakt kaliteBükümün azaltılması sayesinde %10'a varan üretim artışı

0 50 100 150 200t/yıl
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Nm 52, pamuk, 912 iğ/makine
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Kaliteli iplikler.
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Kaliteli iplikler.

 → Pazar lideri kamgarn teknolojisi

 → Konvansiyonel ve kompakt ring iplik 
eğirme, kompakt ring iplik eğirmeye 
hazır donanımlı ZR451+

 → Mükemmel iplik kaliteleri ve sabit 
düşük iplik kopuş oranları

 → İnceden kalına üniversal uygulamalar

 → Akıllı yapı, hassas eğirme geometrisi 
ve hassas üretim

 → Yüksek düzeyde üretkenlik ve 
güvenilirlik

 → Ring iplik eğirme sistemleri ve ek 
üniteleri – tek elden ve size özel
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Üç model
Model ailesinde üç farklı seçenek mevcuttur. 
ZR 451 modeli, benzersiz özellikleriyle ön plana 
çıkan klasik bir kamgarn ring iplik eğirme 
makinesidir. 
ZR451+modeli kompakt iplik eğirme için dönüştü
rülebilir ve tekrar konvansiyonele geri dönülebilir.
ZI 451, model ailesi içerisindeki kompakt iplik 
eğirme makinesidir ve Impact FX ekonomik 
kompakt iplik sistemi donanımına sahiptir.

Saurer kamgarn iplik eğirme sistem-
leri tüm dünyada teknolojik açıdan 
en yüksek kaliteli ürünler olarak 
kabul edilmektedir. Z 451 ile Saurer, 
kamgarn endüstrisine şimdiye kadar 
eşi benzeri görülmemiş bir standart 
getirmiştir. Esnek yapıdaki model 
ailesi, çeşitli konfigürasyon ve 
donanım değişikliği seçenekleri 
sunar. Kamgarn portföyünüzü ne 
zaman isterseniz değiştirme veya 
genişletme özgürlüğüne sahip 
olursunuz. Böylece her zaman en çok 
talep gören güncel iplikleri başarıyla 
üretebilirsiniz.

Be unique



ZR 451/ZI 451 9

Rakipsiz kompakt iplikler
ZI 451, en yüksek kalitede kompakt ve tops boyalı  
iplikler üretir. Kompakt ünitesi için ayrı bir vakum 
donanımı sayesinde yapısal olarak sabit bir 
kompakt işleminin yapılması garanti edilir. 
Ayarlanabilir gerginlik oranıyla her yün kalitesinde 
mükemmel bir kompakt işlemi yapabilirsiniz. Sizin 
sadece beslemeyi mevcut yün inceliğine ve 
kıvrımına uygun şekilde ayarlamanız yeterlidir.

Fantezi iplikler, özlü iplikler ve siro iplikler
FancyDraft, FancyDesigner, CoreSpun ve SiroSpun 
seçenekleri sayesinde cazip trend iplikleri ürün 
portföyünüzü genişletebilirsiniz. Size kâr ettirecek 
talepleri rahatça karşılayabilecek özgürlüğe sahip 
olursunuz.

Yeni trendlere hızla uyum sağlayın

Moda olan trendleri istediğiniz zaman uygulayın 
Her sezon daima yeni ve farklı kumaş yapıları 
talep görür. FancyDraft sayesinde istenen her 
türlü efekti dokunmatik ekran üzerinden hızlı ve 
kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Son moda 
fantezi iplikleri son derece ekonomik bir şekilde 
üretebilirsiniz.

Efektleri bilgisayarınızda tasarlayın
FancyDesigner yazılımı sayesinde efektleri artık 
çok daha hızlı tasarlayabilirsiniz. İstediğiniz efekti 
bilgisayarda tasarlayın ve verileri USB bellek 
aracılığıyla makineye aktarın. Böylece rakipleri
nizden daha hızlı çalışın.
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Zeka sayesinde  
yüksek randıman.
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 → Ekonomik tanjansiyel kayışlı tahrik

 → Sabit kalite için elektronik çekim 
sistemi tahriği

 → Hızlı ayar süreleri ve yeniden 
üretilebilir kalite sonuçları için tüm 
eğirme parametrelerini merkezi olarak 
ayarlama ve kaydetme

 → Maksimum verimlilik için kops sarım  
sürecinde kademeli devir ayarı

 → OptiSpeed ile akıllı devir 
maksimizasyonu

 → Impact FX ekonomik kompakt iplik 
eğirme teknolojisi

Zeka sayesinde  
yüksek randıman.



1
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Her zaman mükemmel sonuçlar için SynchroDrive
SynchroDrive, tüm iğlerin eşzamanlı olarak 
senkronize çalışmasını sağlar. İplikteki büküm 
değişikliklerini en aza indirilir. Saurer'in çok 
motorlu ve tek tanjansiyel kayışlı eşsiz tahrik 
sistemi, güç optimizasyonu sayesinde düşük enerji 
tüketimiyle çalışır.

Uzun makinelerde çekim ünitesinde iki kat 
kuvvet
SynchroDraft, 1.248 iğe kadar uzunluktaki ring 
iplik eğirme makineleri için olan tahrik sisteminin 
adıdır. Orta alt silindirleri her iki taraftan tahrikler. 
Çekim ünitesi tahriği tümüyle senkronize şekilde 
çalışır.

ServoDraft sizi düşünür ve kalitenizi garantiye 
alır 
ServoDraft, yapılan çekim ayarına her zaman 
kesin olarak uyulmasını sağlar. Personel tarafın
dan girilen değerler makine kumandasına 
devralınmadan önce güvenilirlik ve tutarlılık 
bakımından kontrol edilir. Bu, iplik kopuşu ve 
hatalarını önler. Kaydedilen üretim verileri ne 
zaman istenirse çağrılabilir. %100 tekrarlanabilir 
kalite sonuçları elde edilir.

Energy Monitoring ile enerji randımanlı üretim
Tanjansiyel kayışlı tahrik, en yüksek seviyede 
tasarruf ve enerji verimliliği sağlar. Enerji tüketimi 
EasySpin ekranında gerçek zamanlı olarak 
gösterilir. Üretimin enerji verimliliğini hedeflerinize 
uygun şekilde optimize edebilirsiniz.

En iyi iplikler için hassasiyet

1 İğ devri varyasyonu %1'in altındadır – iplik bükümü sabittir.
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Lot verilerini kaydedin ve aktarın
Z 451 tüm lot verilerini kaydeder. Her türlü iplik 
kalitesi tek bir düğmeye basılarak tekrar 
üretilebilir. Verileri, model ailesindeki başka 
eğirme makinelerine USB bellek aracılığıyla 
aktarabilirsiniz. Tüm makinelerde aynı kalite ile 
üretim yaparsınız.

Saniyeler içinde tamamlanan hazırlık süreleri
Rekor zamanda lot değişimi. Elektronik ServoDraft 
çekim sistemi tahriği bunu gerçek kılar. İplik 
numarasını ve büküm değerini EasySpin dokun
matik ekranın dan girebilirsiniz. Büküm ve çekim 
seçenekleri çok fazladır. Zahmetli dişli değişimi ve 
dişli tiplerinin depolanması ihtiyacı ortadan 
kalkar. Personel ihtiyacı ve makinenin kullanılama
dığı süreler kayda değer ölçüde azalır.

Kompakt iplik eğirme için merkezi ayarlar
Impact FX donanımı da hızlıca ayarlanır. 
Kullandığınız hammaddeye uygun beslemeyi ve 
kompakt vakumunu EasySpin dokunmatik 
ekranından seçebilirsiniz.

Dinamik parti yönetimi
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OptiStart, kopçalar için alıştırma teknolojisi
OptiStart kopça alıştırma programı, kopçaların 
üretim devir sayısına ulaşıncaya kadar otomatik 
ve güvenilir şekilde alıştırılmalarını garanti eder. 
Kopçaların dayanıklılık süreleri uzar, personelin 
üzerindeki yük azalır ve verimlilik artar.

OptiSpeed, bağımsız devir maksimizasyonu
OptiSpeed, entegre tekli iğ izleme sistemi (ISM)  
ile birlikte kullanıldığında maksimum randıman 
sağlar. EasySpin'de iplik kopuş sınırlarını 
belirleyebilirsiniz. Akıllı yazılım, devir sayısını 
makinenin her zaman sınırda çalışacağı şekilde 
kontrol eder. Sistem hızlı ve tam otomatik tepki 
verir. Daha iyi  fitil kalitesi ile OptiSpeed iplik 
kopuş sınırına ulaşana kadar hızı arttırır. Fitil 
kalitesi düşerse hızı düşürür. Sonuç olarak 
ortalama verimliliğiniz önemli ölçüde artar.

OptiStep ile daha yüksek devirler
OptiStep sayesinde başlangıç, bitiş ve ana 
eğirme devir sayılarını 10 noktalı bir eğri 
üzerinden kesin şekilde tanımlayabilirsiniz. Tüm 
kops süreci boyunca teknolojik eğirme sınırında 
kalacak şekilde her zaman yüksek verimlilikle 
çalışırsınız. Ayrıca kopçaların dayanıklılık sürelerini 
de uzatırsınız.

En yüksek devirler için hassas iğler
Yüksek hızlı iğler sayesinde Z 451 ile benzersiz bir 
performans elde edersiniz. Hassas ve son derece 
dengeli yatak sistemi, en yüksek hızlarda 
tamamen sessiz çalışma sağlar. Hassas iğler, 
enerji tasarrufu sağlar, az bakım gerektirir ve 
kullanım ömürleri uzun olur.

Verimliliği yükseltin
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Ekonomik kompakt teknolojisi

Hammaddeden tasarruf edin
Impact FX kompakt iplik eğirme teknolojisi, 
yüksek kaliteli takım elbise kumaşları için olan en 
ince ipliklerden, en moda fonksiyonel kıyafetler 
için olan örgü ipliklere kadar her türlü hammad
deden optimum sonuçlar elde etmenizi sağlar. 
Beslemenin yün inceliğine ve kıvrılmasına göre 
hassas bir şekilde ayarlanması sayesinde 
kesinlikle daha iyi iplik değerleri ve çalışma 
özellikleri elde edersiniz. Hammadde içindeki 
değişimler hızlıca düzeltilir.

Daha yüksek devirler ve azaltılmış büküm
Impact FX, her türlü hammadde için eğirme 
sınırını yukarı doğru çeker. Böylece mukavemet ve 
uzama değerleri aynı kalacak şekilde iplik 
bükümünü %1015 kadar azaltabilirsiniz. Elyafı 
daha iyi kullanır ve verimliliğinizi yükseltirsiniz.

Az bakım gerektiren akıllı teknoloji
Impact FX kendi kendini temizler. Kompakt iplik 
eğirme teknolojisi yün yağından, eğirme yağından 
ve avivajdan etkilenmez. Bunun temel nedeni 
esnek kompakt apronlardır. Apronun dönüş nokta
sındaki esneme efekti sayesinde toz zerreleri ve 
elyaf parçacıkları birikmez. Ayrıca düz hava kanalı 
da optimum aerodinamik sağlar: Döküntünün 
birikebileceği kıvrım, köşe veya  kenar olmadığın
dan, tıkanma olmaz. Makine performansı her 
zaman yüksek, bakım ihtiyacı da her zaman 
düşük olur.

Daha fazla uzunluk: 912 iğe kadar
ZI 451 ünitesinde 75 mm ekartman ile 912 iğe 
kadar uzunluk sağlanabilir; 82,5 mm ekartmanda 
900 iğe kadar çıkılır.
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Otomasyon kazanç 
demektir.
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 → En ekonomik CoWeMat takım değişim 
otomasyonu sayesinde hızlı ve güvenli 
takım değişimi

 → Otomatik işlem denetimi sayesinde 
kopma mukavemeti en yüksek olan 
ipliklerde bile güvenli ayırma

 → CoWeFeed ile personel tasarrufu 
sağlayan bağımsız çözüm

 → Bobin makinesiyle tam otomatik 
bağlantı sayesinde maksimum kalite 
güvencesi ve minimum personel 
gerekliliği

 → Bilinen tüm fiksaj sistemleri için 
arabirimler

 → Tekstil endüstrisinde daha fazla kârlılık  
için Senses Fabrika Yönetimi Sistemi
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Eşsiz zaman tasarrufu: CoWeFeed
Saurer bunun için en çok personel tasarrufu 
sağlayan çözüme sahiptir: CoWeFeed otomatik 
tasnifli masura besleme sistemi. Personel boş 
masuraları sadece besleme haznesinin içine döker. 
CoWeFeed kendi kendine ve hatasız tasnif yapar.

Spinnfinity: Toza dayanıklı, enerji tasarruflu ve iğ 
dibi sarımsız
Yenilikçi yay prensibine sahip Spinnfinity, iğ dibi 
sarımsız hızlı takım değişimi için en gelişmiş 
donanımdır. Spinnfinity tozdan etkilenmez. Düşük 
sürtünmeli, hafif yay prensibi sayesinde ayrıca 
kayda değer bir enerji tasarrufu da sağlar.

En güvenilir takım değiştirme
CoWeMat tüm dünyadaki en randımanlı takım 
değiştirme teknolojisidir. Diğer sistemlerde olan 
sürekli kontrol gerekliliğinin aksine, bu sistemde 
konstrüksiyondan kaynaklanan devre dışı kalma 
riski söz konusu değildir. Tek bir yerde kaçak 
olması makinenin tümüyle durdurulmasına neden 
olmaz. Kavrayıcılardan biri devre dışı kaldığında 
CoWeMat ve makine çalışmaya devam eder. 
Çünkü dış kavrayıcıların hepsi makinenin vakum 
sisteminden ayrı olarak basınçlı havayla beslenir.  
Her kavrayıcıda bulunan emniyet diyaframı ayrıca 
hava ileten elemanların mekanik yüklere maruz 
kalmamalarını da sağlar.

Kopma dayanımı yüksek iplikler için de
Bir ışıklı bariyer takım değişiminin pürüzsüz 
yürütülmesini denetler. Bir arıza halinde makineyi 
otomatik olarak durdurur. Kopma dayanımı 
yüksek iplikler de güvenle kesilir.

Daha kârlı iplik eğirme tesisi çözümleri
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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 
operatörlerine geçerli bilgiler sağlar. Bu, Senses'i 
Saurer makineleriniz için mükemmel bir tamamla
yıcı 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.

Senses: Yeni Fabrika 
Yönetim Sistemi

Otomasyon kazanç 
demektir

Bağlantılı sistem çözümlerinde maksimum 
randıman
Bobin makinelerine, tam otomatik bağlantı 
sistemleri ile birlikte kullanılması sayesinde birçok 
ekonomik kullanım faktöründen optimum fayda 
sağlanabilir: Yer kullanımı, bobin sarım kapasite
siyle iplik eğirme kapasitesinin uyumlu hale 
getirilmesi, personel ihtiyacının en az indirilmesi 
ve kalite yönetimi gibi. Randıman artar ve üretim 
süreleri kayda değer oranda kısalır. Z 451 
piyasadaki bilinen tüm bobin makinelerine 
bağlantılı çalışabilir.

Bağlantılı sistemde fiksaj
Z 451 ünitesi, piyasada yaygın olarak bilinen ve 
bağlantılı olarak kullanılacağı tüm fiksaj sistemleri 
için uygun bir arabirime sahiptir. Ring iplik eğirme 
makinesiyle bobin makinesi arasındaki kesintisiz 
fiksaj süreci üretimdeki işlem sürelerini ek olarak 
kısaltır.
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Makine ölçüleri – ZR 451/ZI 451
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CoWeMat 396 F donanımlı ZR 451, CoWeFeed ile

CoWeMat 396 F donanımlı ZI 451, CoWeFeed ile

CoWeMat 396 V donanımlı ZR 451, bağlantılı

CoWeMat 396 V donanımlı ZI 451, bağlantılı

Makine uzunluğu L (mm)
L = 6.210 + X

Makine uzunluğu L (mm)
L = 6.210 + X

Makine uzunluğu L (mm))
L = 4.100 + X

Makine uzunluğu L (mm)
L = 4.100 + X

maks. 1.677 mm

maks. 1.530 mm

1.214 mm

1.164 mm

* Opsiyonel: Impact FX egzoz çıkışı aşağıya doğru, + 195 mm
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Donanım seçenekleri
ZR 451 ZI 451

İplik eğirme ünitesi, iğ tahriği, çekim ünitesi tahriği, eğirme işlemindeki üniteler

ServoDraft (elektronik çekim ünitesi tahriği) ● ●

SynchroDrive (tanjansiyel kayışlı tahrik) ● ●

Spinnfinity (sıfır iğ dibi sarım) ○ ○

Bilgi sistemi ve uygulamalar

EasySpin (grafik kullanıcı arayüzü) ● ●

OptiStart (kopça alıştırma programı) ● ●

OptiStep (eğirme programı) ● ●

OptiSpeed (otomatik devir maksimizasyonu) ○ ○

Energy Monitoring ○ ○

Senses (Yeni Fabrika Yönetim Sistemi) ○ ○

İlave üniteler

FancyDraft ○ ○

FancyDesigner ○ ○

SiroSpun ○ ○

CoreSpun ○ ○

SiroSpun ile CoreSpun kombinasyonu ○ ○

Fitil durdurucu ○ ○

Tekli iğ izleme sistemi (ISM) ○ ○

Otomasyon

CoWeMat (takım değişim sistemi) ● ●

Bağlantılı model (çapraz bobin makinesi arabirimi) ● ●

CoWeFeed donanımlı bağımsız model (otomatik tasnifli masura beslemesi) ○ ○

● Temel donanım ○ Opsiyonel

Teknik veriler

ZR 451

Kullanım alanı
Sentetik elyaf türleri
200 mm’ye kadar

Ham madde kaliteleri
Tüm yünler, seçkin hayvan 
kılları, ipek, rami, sentetik 
elyaf ve bunların karışımları

İplik numara aralığı
Nm 6120 
Ne Kamgarn 5,3106

İplik büküm aralığı (T/m)
1003.500

ZI 451

Kullanım alanı
Sentetik elyaf türleri
200 mm’ye kadar

Ham madde kaliteleri
Tüm yünler, seçkin hayvan 
kılları, ipek, rami, sentetik 
elyaf ve bunların karışımları

İplik numara aralığı
Nm 28 ve daha ince 
Ne Kamgarn 25 ve daha ince

İplik büküm aralığı (T/m)
1003.500

Çekim aralığı
880 kat

Ekartman (G)
75 mm, 82,5 mm

Masura uzunluğu
220260 mm

Bilezik çapları
4260 mm

İğ sayısı
2401.248 (G = 75 mm)
1801.152 (G = 82,5 mm)

Çekim aralığı
880 kat

Ekartman (G)
75 mm, 82,5 mm

Masura uzunluğu
220260 mm

Bilezik çapları
4258 mm

İğ sayısı
240912 (G = 75 mm)
180900 (G = 82,5 mm)

Bu broşür hakkında
Araştırma ve geliştirmeler durmaksızın devam etmekte. Dolayısıyla, Z 451 hakkında verilen bazı bilgilerin üzerine teknolojik iyileştirmeler yapılmış olabilir. 
Gösterilen resimler bilgilendirme amacıyla seçilmiştir. Bu resimler, standart donanıma dâhil 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



secos.saurer.com
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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.

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

 → Secos emağazasından 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
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Saurer Spinning Solutions  
GmbH & Co. KG 
Carlstrasse 60
52531 Übach-Palenberg 
Germany
T +49 2451 905 1000
info.spinning@saurer.com
saurer.com

Kalite yönetim sistemimiz  
EN ISO 9001 standardının  
şartlarına uygundur.


