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Schlafhorst, Autocoro 8’in piyasaya sunulmasından yalnızca dört yıl sonra, Milano'daki ITMA 2015 
fuarında devrim yaratan bağımsız tahrikli rotor iplik eğirme makinesinin binincisini satmayı başardı. 
Yepyeni bir Autocoro 9 olan bu özel makine bundan böyle Türk tekstil şirketi Emateks'in rotor iplik 
işletmesinde geleneksel rotor iplik eğirme makinelerinin sınırlarının ötesinde yüksek performanslı 
üretkenlik sağlayacak. 
 
Emre Tekstil grubunun bir şirketi olan Emateks, 1991 yılında tekstil sektörüne yönelik kimyasal maddeler 
ithal etmek için kuruldu. Buna 2001 yılında boyahane ve 2005 yılında örme işletmesi eklendi. Emateks şimdi 
düşey entegrasyonunu yeni bir rotor iplik işletmesi kurarak tamamlıyor. Ne 10 ile 40 arası iplik numaralarında 
yılda yaklaşık 20.000 ton iplik üretilmesi planlanıyor. Türkiye'nin Avrupa yakasında, Çerkezköy'de yerleşik 
olan işletme bugün yaklaşık 270 çalışan istihdam ediyor. 
 
Emateks katma değer zincirini son yıllarda kesintisiz olarak genişletti. Şirketin kökeni işleme sektörüne 
dayandığından dolayı, iplik üretimine doğal olarak klasik bir iplik müşterisi gözüyle bakıyor. Dolayısıyla kalite, 
esneklik ve ekonomik verim bakımından bir rotor iplik işletmesinden beklentisi de o derece iddialı oluyor. 
 
Emateks'in sahibi Gürdal Adal, “iplik üretimimizde elbette yalnızca en modern rotor iplik eğirme makinesini 
kullanmak istiyoruz,” diyor. “Autocoro 9 bizi özellikle esnekliği ve ekonomik verimiyle olduğu gibi, %20'yi aşan 
muazzam enerji tasarrufuyla da etkiledi.” 
 
Schlafhorst, Autocoro 9 ile Bağımsız tahriklere sahip ikinci makine neslini piyasaya sundu bile. Alman tekstil 
makineleri üreticisi Milano'daki ITMA fuarında büyüleyici iyileştirmeler sunmayı başardı. E³ sertifikalı 
Autocoro 9 her bir eğirme ünitesinde daha fazla zeka ile üretkenlik, ekonomik verim, kullanım kolaylığı, kalite 
ve özellikle de benzersiz düzeyde enerji tasarruflu iplik üretimine yeni standartlar getirdi. Yeni Autocoro 9, 
bağımsız eğirme ünitesi tahrikinin günümüzde gelecek vaat eden tek rotor iplik eğirme teknolojisi olduğunu 
kanıtladı. Autocoro 9'un bütünleşik Energy Monitoring ile kanıtlanan, erişilemeyen enerji verimliliği artık diğer 
üreticiler tarafından da kabul gördü. 
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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  
 

 

Bağımsız 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) 

 

 


