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Autocoro 9 ve BD 6 zamanın ruhunu 
yakaladılar 
 
ÜBACH-PALENBERG, ALMANYA - 30.11.2015 

 
Milano’daki ITMA 2015 fuarı, Saurer Schlafhorst’un rotor iplik eğirme ürün serisi açısından çok iyi 
geçti. Yeni Autocoro 9 ve BD 6’daki inovasyonlar, şu sıralar en yüksek düzeyde enerji verimliliğine 
çok önem veren sektörün beklentilerini isabetli bir şekilde karşıladı. Energy, Economics ve 
Ergonomics alanlarında üçlü artı değer sunan yeni E³ stratejisi ilk bakışta ikna ediciydi. 
 
Autocoro 9, %25’e varan enerji tasarrufuyla ekonomik verim alanında yeni bir standardı belirledi. Yeni 
Autocoro 9, tekli eğirme ünitesi tahrikinin şu anda gelecek vaat eden tek rotor iplik eğirme teknolojisi 
olduğunu kanıtladı. Autocoro 9’un bütünleşik Energy Monitoring ile kanıtlanan olağanüstü yüksek enerji 
verimliliği artık üçüncü taraflarca da kabul görüyor. 
Ayrıca bobin sarımı için yeni benchmark olan DigiWinding FX ile örneğin SynchroPiecing 24 ile uzun 
makinelerde bile hızlanma sürelerinin 15 dakikanın altına düşürülmesiyle ve geri dönüşüm katkılı 
hammaddelerin daha verimli işlenmesiyle önü açılan geniş otomasyon olanakları da büyük bir ilgiyle 
karşılaştı. 
 
BD 6 ise yeni tasarımı ile tüm fuar boyunca dikkatlerin odağındaydı. BD 6, DigiPiecing sayesinde iplik 
bağlamada, yarı otomatik sektörde bugüne dek ulaşılamamış bir kalite elde ediyor. BD 6, 230 m/dak’ya 
varan çıkış hızlarıyla Autocoro formatında ve kalitesinde çapraz bobinler üretiyor ve dolayısıyla apayrı bir 
klasmanda yer alıyor. 
 
Sipariş defterleri doldu 
Fuarda görev alan ekipler sipariş defterleri dolu halde geri döndüler. Autocoro 9 daha ITMA’nın ikinci 
gününde bir Hintli müşteri tarafından sipariş edildi. Çandigar’dan Hintli tekstil şirketi T.C. Spinners Private 
Limited Autocoro 8’in avantajlarını yıllardır biliyor. Aile şirketi olan T.C. Spinners Private Limited, yeni 
Autocoro 9 ile piyasada rakiplerine kıyasla daha başarılı bir pozisyona geçebilir. 
 
Tekli eğirme ünitesi tahrikli 1000’inci Autocoro ise Türkiye’ye gönderiliyor. Yenilikçi rotor iplik eğirme 
teknolojisinin piyasaya sunulmasından dört yıl sonra ulaşılan bu mihenk taşı sansasyonel bir başarıdır. 
Yepyeni bir Autocoro 9 olan bu özel makine bundan böyle Türk tekstil şirketi Emateks’te klasik rotor iplik 
eğirme makinelerinin sınırlarının ötesinde yüksek performanslı üretkenlik sağlayacak. İplik üretimi Emateks 
için nispeten yeni bir faaliyet alanı. Şirket inovasyonlara ve dolayısıyla başarı garantörü Autocoro 9’a 
güveniyor. 
 
Geri dönüşüm alanında uzman bir şirket olan PT Mitra Saruta Indonesia, zaten iki adet BD 6 rotor iplik 
eğirme makinesiyle üretim yapıyordu. Mitra, ITMA fuarında en yeni nesile ait 13 adet BD 6 rotor iplik eğirme 
makinesi daha sipariş etti. Şirket, yaptığı geniş kapsamlı testlerle ipliklerin benzersiz kalitesinden ve 
bobinlerin olağanüstü çalışma özelliklerinden ikna olmuştu. 
 
Pek çok ziyaretçinin somut satın alma niyeti göstermesinden dolayı daha pek çok satışın gerçekleşmesi 
bekleniyor. Alman tekstil makineleri üreticisi gelecek yıla büyük bir iyimserlikle bakıyor. 
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Schlafhorst ve Zinser hakkında: 
Saurer iplik eğirme birimi 100 yıldan uzun bir süredir Schlafhorst ve Zinser markalarıyla kısa elyaflı iplik üretimi alanında 
öncüdür. Ring iplik eğirme uzmanı Zinser, ring iplik eğirme makineleri konusunda piyasaya en zengin seçenekleri 
sunmaktadır. Piyasa ve inovasyon lideri Schlafhorst Autocoro, BD ve Autoconer markalarıyla kısa elyaflı iplikten kaliteli 
çapraz bobine kadar, iplikhane hattının tamamına yönelik çözümler sunmaktadır. Schlafhorst ve Zinser, eşsiz proses 
uzmanlıkları sayesinde başarılı tekstil işletmelerinin tercih ettikleri birer ortak konumundadırlar. Schlafhorst ve Zinser 
Almanya, Hindistan ve Çin’deki üretim merkezleriyle, uluslararası servis ve danışma takımıyla bir misyona hizmet 
ediyorlar: Dünyanın her yerindeki iplikhaneleri daha verimli, daha üretken ve daha kârlı kılmak. 
 
Saurer Grubu hakkında: 

Saurer Grubu, iplik işleme makinelerine ve bileşenlerine odaklanmış olan, dünya çapında faaliyet gösteren lider bir tekstil 
kuruluşudur. Saurer, önceden beri standartları belirlemiş olan köklü bir kuruluştur. Saurer, iplik eğirme teknolojisi 
alanında lider olan Schlafhorst ve Zinser markalarını çatısı altında barındırır. Allma ve Volkmann markaları mükemmel 
büküm makinelerini, Saurer Jintan markası iplikhane hazırlığı alanındaki uzmanlığı ve Saurer Embroidery markası ise 
nakış alanındaki yetkinliği temsil ederler. Saurer Components iş birimi Accotex, Daytex, Fibrevision, Heberlein, Temco ve 
Texparts markalarını barındırır.  
Saurer Grubu, yaklaşık 1,0 milyar EUR cirosuyla ve 4.000 çalışanıyla, İsviçre, Almanya, Türkiye, Brezilya, Meksika, ABD, 
Çin, Hindistan ve Singapur’da, dünyanın tekstil merkezlerine hizmet vermek için en iyi şekilde donatılmıştır.  
 

Resimler ve açıklamalar  
 

 

Hindistan’dan T.C. Spinners Private Limited Autocoro 9 ile en modern 
rotor iplik eğirme teknolojisine yatırım yapıyor. 
Soldan sağa: Amit Sethi, Saurer India; Ashok Juneja, Saurer India; Dr. 
Tai Mac, Schlafhorst; Dhruv Satia, T.C. Spinners Direktörü; Bert 
Schlömer, Schlafhorst; Umang Kothari, Saurer India 
 

 

Geri dönüşüm uzmanı PT Mitra Saruta Indonesia 13 adet BD 6 rotor iplik 
eğirme makinesi daha sipariş etti. 
Soldan sağa: Henri Wiggers, Schlafhorst; Yanto Adrian Hoo, Mitra Saruta 
İdari Direktörü; Jan Röttgering, Schlafhorst; Freddy Koncoro, Mitra 
Saruta İşletme Müdürü; Dr. Tai Mac, Schlafhorst 
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Tekli tahrik teknolojili 1.000’inci Autocoro Milano'daki ITMA fuarında 
satıldı 
Soldan sağa: Mertcan Aşkın, Emateks; Arif Emre Adal, Emateks; Mahir 
Altuğ Tatlıcan, Emateks; Burak Kızıltan, Saurer Turkey; Gürdal Adal, 
Emateks; Ersoy Buran, Schlafhorst; Jan Röttgering, Schlafhorst; Mehmet 
Ali Oysal, Emateks; Bert Schlömer, Schlafhorst 
 

 

 
 


