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جینتان

سوژو

شانگهای

شارلوت سوئیس /آربون   

سوئیس /واتویل 

بارودا

سنگاپور

آلمان /هملبرگ 

آلمان /کرفلد 

آلمان /منستر 

آلمان /پالنبرگ -اوباخ

پادشاهی متحده  /مکلزفیلد 

انگلستان جمهوری چک /ناچوند

لمانآ/اخفلب

آلمان /ابرزباخ  آلمان /کمپتن 
استانبول

کویمباتور

کاهرامان ماراش

ناوسری:جی وی
احمدآباد

یمکزیکوسین

سائو لئوپولدو

بمبئی
هنگ کنگ

گروه زاورر

چندی گر

تاشکند

کراچی
داکا

بانکوک

باندونگ

هیل کرست

اسکندریه

پکن

مرکز فروش و خدمات
فقط تولید

مراکز تحقیقاتی تولید +تحقیق و توسعه 
مکان ها

آمار و ارقام

نفر4.000~: تعداد کارمندان

میلیون یورو 1.000~: میزان فروش
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Pre-Spinning Components

گروه زاوررساختار

EmbroiderySpinning Twisting

Saurer Group
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چالش های عمده صنعت نساجی

نیروی کار منابع طبیعی و محیط زیست مد و

نیازهای فردی

در مناطق دستمزدافزایش هزینه های 

وی نیر)صنعتی و کمبود نیروی کار 

(عادی /متبحرکار 

، هاولیهزینه و دسترسی به انرژی، مواد 

.ززمین، و هزینه های ساخت وسا

حفاظت از محیط زیست

.افزایش سرعت مد

سفارش مقدار هرایجاد تحول در مواد، 

با زمان کوتاه بین سفارش و تحویل

.کاال

تفاوت های منطقه ای

Saurer چگونه با چالش ها برخورد می کند:

ما دست به نوآوری های مرزشکنانه  می زنیم تا باعث افزایش سود مشتری ها شویم.

ما به مشتری ها، نوآوری و کیفیت بسیار عالقه مندیم.

ماE3  (.انرژی، اقتصاد، ارگونومیک)کردیم؛ ارزش افزوده سه گانه ایجادرا
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E3–ارزش افزوده سه گانه زاورر

.خالقیتبه زاوررزیادعالقه 

انرژی

د چگونه باید با تاثیرات هزینه های رو به رشد انرژی در تولی-

مقابله کرد؟

تضمین حداکثر کارایی در استفاده از منابع-

اقتصاد

را تضمین کرد؟مترمربع /تولیدچطور می توان باالترین بازدهی-

فزایش سود تضمین کننده محصوالتی با باالترین کیفیت که باعث ا-

مشتری ها شود

ارائه دهنده انعطاف پذیرترین ماشین آالت-

ارگونومیک

چگونه می توان کارایی ماشین را بهینه ساخت؟-

با کاهش زمان تنظیم و تعدیل ماشین-

بهترین روش برای ایجاد بهترین نوع گردش کار چیست؟-

.اینها همه سواالتی هستند که محصوالت زاورر برایشان راه حل های ایده آل دارند

عالقه شدید ما به محصوالتمان است که نیروی .ستاهدف ما تامین محصوالت نوآورانه ای است که در تولید و سود مشتری ها تاثیر گذار 

.از استراتژی نوآوری ما استبخشی  E3.استمحرکه نوآوری ما شده 
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72(ZINSER)رینگ زینسرریسندگیماشین آالت 

زینسر

(ZINSER) 72

انرژی
مکش صرفه جویی کنیدایجاد جهتدر مصرف انرژی %66تا 

 سامانه مکش دوطرفه با(TwinSuction)  در  %53تا

مصرف انرژی صرفه جویی کنید

 سامانه هوشمند اینورتوریبا(OptiSuction) دیگر %13تا

در مصرف انرژی صرفه جویی کنید

 راه اندازی پیشرفته آنو فناوری پربازدهمجهز به موتور

اقتصاد
دوک2016دارای رینگهایبهره وری بیشتر با 

 نیاز به فضای کمتر %21تا

 تولیدایکاهش هزینه%11تا

 با فناوری تاب افزایش تولید به خاطر کاهش %20تا

 (Impact FX)کامپکت

 نخ پارگیباالترین سرعت و پایین ترین نرخ

ارگونومیک
عمیراتتانجام به کمتر کاهش تعداد کارکنان و نیاز

 ره تغذیه ماسوصرفه جویی در کارکنان با فناوری  %66تا

(CoWeFeed)

 و نگهداری از ماشینرسیدگیکاهش نیاز به

 کاهش زمان انجام تغییرات به لطف(EasySpin)

سفارشیاتوماسیون

ریسندگی اقتصادی برای انواع نخها
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6ورستهشالفااتوکنرماشین 

AUTO-

CONER 6

انرژی
مصرف انرژی کمتر %20تا 

(Eco-Drum-Drive)درایو-درام-سیستم جدید اکو

 با فناوری مصرف بهینه انرژی(SmartCycle)  و کنترل

مقدار مکش مورد نیاز جهت پیدا کردن سرنخهوشمند

 هوای فشرده با فناوری مصرف کاهش(MultiJet)

اقتصاد
بهره وری بیشتر X 6% 2تا 

و (SmartCycle)با فناوری زمان سیکل کوتاهتر

(LaunchControl)

باالترین سرعت تولید

 متر ردنخهر کیلوگرمبرای تولیدبهترین استفاده از فضا

(kg/m²)مربع

ارگونومیک
کمترین میزان نیاز به پرسنل

هوشمند بودن سامانه های تعبیه شده در دستگاه

مجهز به فناوری حسگر هوشمند و تنظیم خودکار

وجود دافر هوشمند مجهز به)(smart jet           و

(tube check)

تا کنونساخته شدهاصیلبهترین ماشین 
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9اتوکورو 

9اتوکورو 

نسل بعدی 

اتوکورو

یک بار دیگر دارد

ا پیشگامی بازار ر

.در دست می گیرد

انرژی
مصرف انرژی کمتر%20تا 

حداقل هزینه انرژی

نوآوری هایی برای بهره وری بیشتر انرژی

رف باالترین میزان شفافیت هزینه ها از طریق نظارت بر مص

انرژی

اقتصاد
بازدهی بیشتر %30تا 

متمایزفوق العادهدارای راندمان

 ت تولیدات رایج و یا محصوالباالترین میزان بازدهی برای

خاص

العاده چشمگیر نخ در متر مربعتولید فوق

ارگونومیک
هزینه نگهداری کمتر %60تا 

هوشمندفرآیندهای کامال

در طول عملیات کارینظافت دستگاهو تعمیر

 مجهز بودن هر واحد به صفحه نمایش عالئم

30% صورتبمخزن بوبین بزرگتر با کنترل رنگ بوبین

اتوماتیک

نسل بعدی-فناوری پیشرو 
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(ALLMA AND VOLKMANN)تابندگیهایماشین
فرآیند تابندگیپیشرو در 

تابندگیماشین 

ندو بلالیاف کوتاه
(VOLKMANN)

 ردی باال و آپشن های کاربائیبا کارتابندگیماشین های

و بلندنخ های الیاف کوتاهتابندگیبرای گسترده

40تا صرفه جویی:انرژی%

30بازدهی بیشترتا :اقتصاد%

10تا کاهش زمان تنظیم دستگاه:ارگونومیک%

خنتابندگی ماشین 

ماشینیفرش
(VOLKMANN) 

 و تابندگیماشین آالتcabling فرشانواع مستقیم برای

تریکو بافیو نخ های ماشینی

40تا صرفه جویی:انرژی%

45بازدهی بیشترتا :اقتصاد%

سامانه مجتمع هیت ستمجهز به :ارگونومیک

نخ های  /تایر نخ

صنعتی
(ALLMA)

کیبل کوردر(CableCorder) CC4  معجزه در

ال با تایر دونختابیدنصرفه جویی مصرف انرژی برای 

بسیار باالکیفیت

 نخ های صنعتیبرای تابندگیماشین آالت
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EMBROIDERYواحد تجاری
تولید منسوجات برای آینده

EPOCA 7 / 

EPOCA 7 

PRO

نوآورانهسیستم گلدوزی

سرعتوباالترین میزان بازدهی

کیفیت و فناوری ممتاز گلدوزی

 قابل اعتمادکامالا

5تا صرفه جویی:انرژی%

20تا بازدهی بیشتر:اقتصاد%

HEAD LINE 

SYSTEM
سیستم قیطان دوزی و)

(پولک دوزی

قیطان دوزیوپولک دوزیبرایبی نظیرماشینی

چندکارهقیطان دوزیچرخ

 نخ کنترل میزان کشیدگی(CTC)

انعطاف پذیریوبازدهی

تولیدسرعت

قیطان دوزیبرایر دقیقهددور 500تا -

پولک دوزیبرایر دقیقهددور 600تا -

EMSTUDIO

ISED

ونرم افزار مخصوص گلدوزی برای داشتن باالترین میزان بهره وری

.کیفیتبهترین

این نسل از برنامه طراحی و تولید کمک  :منبعیکطراحی از

تااولیهطراحیازگلدوزی شامل همه ی مراحلهدستگاکامپیوتری

و با استفاده از یک پلتفرم گلدوزیتولید محصول بر روی ماشین

.می باشد

- باiSed ، دویرایش هوشمننرم افزارSaurer
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BU SAURER COMPONENTS

پیشرو در بازار با کیفیت ترین قطعات

تولیدی در نخ

وتاهالیاف کسیستم

و بلند
(ACCOTEX, 

TEXPARTS)

پیشرو در بازار و نوآوری

 فیالمنتویا بلند نخ های الیاف کوتاه فرآیندهایدرمصرفیقطعات برای تولید

نوآوری ها

 سامانه کششیبرای مثال )همیشه در حال تعیین استانداردهای بازارPK 2630 ،

Heberlein،® Slide Jet)

همواره در حال ثبت اختراعات جدید

تولید جهانی-مهندسی اروپایی 

 تولید جهانی. ییدانش تهیه و تولید اروپا =مهندسی اروپایی.

تولید بر اساس باالترین سطح استانداردهای کیفی

باالترین کیفیت

کیفیت برترSaurer Components حقیقتی آشکار در بازارها می باشد

شتری های ما همه قطعات باکیفیت که تاثیری مستقیم بر روی کیفیت نخ و سود م

.دارند را می توان از یک منبع تهیه کرد

فیالمنت
(DAYTEX, 

FIBREVISION, 

TEMCO)

غیر نساجی
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SCHLAFHORST 

ZINSER

ALLMA 

VOLKMANN

SAURER 

EMBROIDERY

ACCOTEX 

TEXPARTS

DAYTEX

FIBREVISION

TEMCO

:تیم فروش
خآقای گرد م

:تیم فروش
آقای ریچارد کلین

:تیم فروش
آقای توماس بنزر

:تیم فروش
آقای کمیل اشن

:تیم فروش
آقای وولفگانگ برمر

:نمایندگی ها
، Omnicolor))امنی کلر

-ایران

نمایندگی شرکت زینسر 

(Zinser AC)  و

شالفورست ا

(Schlafhorst ACO)

-پارساتکس، ایران

ست شالفورانمایندگی شرکت 

 Schlafhorst)ی بی د

BD)

:نمایندگی 
-ایران تکنو، ایران

آقای هاشمی

:نمایندگی 
، (Omnicolor)امنی کلر

-ایران

آرش عابدیآقای

:نمایندگی 

آریا ماشین آرمان  شرکت

–گستر

هآقای رامین عدل خوا

:نمایندگی
شرکت خدمات مهندسی، آقای 

افزارصنعتکیانا

ایرانکشوروگروه زاورر 

تیم فروش و نمایندگی ها
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SAURER.

.زندگی می کنیمصنعت نساجیما با 

.بابت توجه جنابعالیسپاس با 


