SMIT PRESENTS BRAND-NEW PRODUCT:
SMIT GS980
The fastest free flight rapier machine of the market
HALL 2 BOOTH 215A

Trissino (Vicenza), Italy | April 10th, 2018 – On the occasion of ITM 2018 SMIT is proud to present the brandnew model of the GS900 series released after the entrance in SANTEX RIMAR GROUP: SMIT GS980.
New SMIT GS980 is the fastest free flight rapier machine of the market and has improved in terms of
versatility, performance, production quality, efficiency and sustainability.
The free flight ribbons system marks out SMIT weaving machine since years: smart and flexible, SMIT GS980
has been designed and manufactured in Italy combining some of the most reliable SMIT features with
groundbreaking function solutions that make SMIT GS980 an asset that will keep its value for a long time.
Fabrics for apparel, home textile, technical applications and exclusive yarns and patterns can today be woven
with excellent quality on SMIT GS980.
2018 represents a significant milestone for SMIT which celebrates 80 years after the foundation in 1938.
The machine name has been given after the 80th anniversary of SMIT which was founded in Italy and soon
turned out to be an estimated leading manufacturer of weaving machines.
«SMIT GS980 will bring more value to our customers and the best ratio between productivity versus running
costs. At our booth we will be weaving denim, curtains and our famous high-quality terry towel fabric» says
Simone Rancan, SMIT CEO, who concludes: «The quality of the fabric produced with our machines has
always been a reference for the market and with the new SMIT GS980 we will surely continue to exploit this
advantage. The general trend of moving towards productions of higher quality fabrics is already happening

and some of our customers at the moment are exploiting some market niches where they can find more
profitability: in these circumstances our new SMIT GS980 is the right technology for forward momentum».
Thanks to SANTEX RIMAR GROUP combined know-how we are committed to innovation and machinery
improvement, considering the whole complementary processes and specific customers’ needs.
During the tradeshow it will be possible to see SMIT GS980 for the first time and meet our staff.
VISIT US AT ITM 2018 FROM APRIL 14 TO 17 IN ISTANBUL: HALL 2, BOOTH 215A
VISIT SANTEX RIMAR GROUP: HALL 12, BOOTH 1206
We are looking forward to meeting you!

SANTEX RIMAR GROUP is one of the leading players in the world market of machine manufacturers for
weaving, textile finishing, nonwovens, technical textiles and green technologies for water treatment and drying
processes. As a technology partner for weaving, knitted, woven fabrics and green solutions the Group started
as different companies that in 2015 have evolved into SANTEX RIMAR GROUP: Smit is globally recognized
as a forerunner in weaving technology; Cavitec and Isotex lead the technical textile machinery market; Has,
Santex and Sperotto Rimar produce machinery for textile finishing; Solwa provides eco-friendly machinery
for water treatment and waste management. With more than 100 years of activity the Group has the experience
to be innovative yet offer reliability, premium quality and return of investment for customers. Santex Rimar
Group is present in Italy, Switzerland, China and India and has more than 30,000 customers throughout the
world.

SANTEX RIMAR GROUP
Headquarters
Località Colombara 50
36070 Trissino (Vicenza) – Italy
press@santexrimar.com
info@santexrimar.com
www.santexrimar.com

SMIT, YENİ SMIT SERİSİ - GS980’İ TANITMAKTAN MEMNUNİYET DUYAR:
Pazardaki en hızlı serbest hareketli rapierli dokuma tezgahı | SALON 2 215A
Trissino (Vicenza), İtalya | 10 Nisan 2018 - ITM 2018 vesilesiyle SMIT, SANTEX RIMAR GROUP girişinin
ardından piyasaya sürülen GS900 serisinin yeni modeli SMIT GS980’i sunmaktan gurur duyar.
Yeni SMIT GS980 piyasadaki en hızlı serbest hareketli rapierli dokuma tezgahıdır ve çok yönlülük,
performans, üretim kalitesi, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından geliştirilmiştir.
Serbest hareketli rapier sistemi, yıllardır SMIT dokuma makinalarını benzerlerinden farklı kılmaktadır:
İtalya’da tasarlanıp üretilen akıllı ve esnek yapısıyla SMIT GS980, değerini uzun süre koruyacak olan, çığır
açan işlevsel çözümleriyle en güvenilir SMIT özelliklerinin çoğunu bir araya getirmektedir.
Kıyafet kumaşları, ev tekstili, teknik uygulamalar ve özel iplik ve desenler SMIT GS980 ile günümüzde
mükemmel bir kaliteyle dokunabilir.
SMIT’in 80 yılı geride bıraktığı 2018 yılı önemli bir kilometre taşıdır.
SMIT GS980, İtalya’da 1938 yılında kurulan ve dokuma makinalarında lider bir üretici haline gelen SMIT’in 80.
yılı temel alınarak adlandırılmıştır.
SMIT CEO’su Simone Rancan: «SMIT GS980, müşterilerimize daha fazla değer kazandıracak ve verimlilik
ile işletme maliyetleri arasındaki en iyi oranı sağlayacaktır. Standımızda 3 adet dokuma makinası
sergileyeceğiz. Denim için dokuma makinası, perde için dokuma makinası ve herkes tarafından bilinen yüksek
kaliteli havlu dokuma makinası ile standımızda olacağız.
Makinalarımızla üretilen kumaşın kalitesi pazarda her zaman bir referans olmuştur ve yeni SMIT GS980 ile bu
avantajımızı kesinlikle devam ettireceğiz. Halihazırda daha yüksek kaliteli kumaşlar üretmeye dair genel bir
eğilim söz konusu ve bazı müşterilerimiz pazarda daha yüksek karlılık bulabildikleri bazı noktaları
kullanmaktadır. Bu da yeni GS980’nin doğru teknolojik bir hareket sağlayacağı anlamına gelmektedir».
SANTEX RIMAR GROUP’un ortak iş bilgisi sayesinde tamamlayıcı süreç ve özel müşteri ihtiyaçlarının göz
önünde bulundurulduğu yenilik ve makina gelişimine kendimizi adadık.
Fuar sırasında ekibimizle tanışma ve SMIT GS980’i ilk kez görme fırsatı bulacaksınız.
14-17 NİSAN 2018 TARİHLERİ ARASINDA ITM İSTANBUL, SALON 12, STAND 1206’DA BİZİ ZİYARET
EDİN
Sizinle tanışmayı dört gözle bekliyoruz!
SANTEX RIMAR GROUP, dokuma, tekstil terbiye, nonwoven, teknik tekstil ürünleri ve su arıtma ve kurutma
işlemlerinde çevreci teknolojiler alanlarında faaliyet gösteren makina üreticileri arasında dünya liderlerinden
biridir. Dokuma, örme kumaş ve çevreci çözümler teknoloji ortağı olan grup, farklı şirketler olarak yola çıkmış
ve 2015 yılında SANTEX RIMAR GROUP olarak bir araya gelmiştir. Smit, dokuma teknolojisinde küresel
ölçekte bir lider olarak değerlendirilmektedir; Cavitec ve Isotex teknik tekstil makine pazarına öncülük
etmektedir; Has, Santex ve Sperotto Rimar tekstil terbiye makinaları üretmektedir; Solwa ise su arıtma ve
atık yönetimi için çevre dostu makinalar sağlamaktadır. Grup, 100 yılı aşkın faaliyet süresince hem yenilikçi
olma hem de müşterilerine güvenilirlik, premium kalite ve yatırım getirisi sunma deneyimi edinmiştir. Santex
Rimar Group, İtalya, İsviçre, Çin ve Hindistan’da faaliyet göstermektedir ve dünya çapında 30.000’i aşkın
müşteriye sahiptir.

