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Think Quality™ nedir?
‘Tekstil fabrikanızın kalite düşüncesiyle yönetilmesi’demektir
Günümüzün tekstil pazarlarında, elyaftan kumaşa varıncaya kadar değer 
zincirinin tamamında rekabet yüksektir. Müşteriler her seferinde doğru 
kalitede ve kabul edilemeyecek kusurlara sahip olmayan, benzersiz ürünler 
bekler. Özellikle de ham maddeler ve iş gücü olmak üzere kaynaklardan 
en iyi şekilde yararlanarak, fabrikaların ekonomik bir şekilde üretim 
yapması gerekir. Bunlar kapsamlı fabrika yönetim stratejileri gerektiren 
büyük zorluklardır. 

Kalitenizi kontrol altına alın – Think Quality™
USTER’in benzersiz Think Quality™ yaklaşımı, ‘tekstil fabrikanızın kalite 
düşüncesiyle yönetilme’ yöntemidir. Her zaman en iyi kalitede üretim 
yapmanızı sağlamak için, USTER® in birinci sınıf ürünlerini ve hizmetlerini 
entegre ederek, itibarınızı artırır ve öngörülebilir karlar sağlar.

Think Quality™ şu anlama gelir:
– Müşterilerden gelen net kalite tanımlamaları için çalışma
– Ham madde satın alımını, maliyetleri ve verimleri kontrol etme
– En iyi ölçüm ve bilgi sistemlerini uygulama
– Acil müdahale edebilmek için üretimi kesintisiz izleme
– Otomatikleşmiş uygulama bilgisi sayesinde iyileştirme olanaklarını anlama
– USTER® STATISTICS ile kıyaslama
– Nihai üründe verimi artırma ve kaliteyi garantileme

 

USTER® cihazları, düzgünsüzlük (USTER® TESTER 6) ve mukavemet ölçümü 
(USTER® TENSORAPID 5, USTER® TENSOJET 5) gibi alanlardaki birinci sınıf 
kalite kontrol için en önemli temeli teşkil eder.

İlave test olanakları için USTER, mükemmel seçenekler sunuyor. Örneğin 
USTER® AUTOSORTER 6, iplik nitelikleri açısından önemli bir unsur olan 
iplik numarasını doğru ve hassas bir şekilde analiz etmeye yaramaktadır.

Think Quality™ nedir?

1. Tanımlama 2. Ölçüm 3. Kontrol 4. Geliştirme 5. Devam Ettirme 
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Hassas numara tespiti
USTER® AUTOSORTER 6, hem ipliklerin hem de 
hazırlık materyallerinin numarasını ve numara 
varyasyonunu tespit eder.

USTER® STATISTICS ile birlikte kullanılan USTER®  
AUTOSORTER 6, uluslararası kabul gören kıyaslama  
kriterleriyle entegredir. Bu da istikrarlı iplik kalitesi 
için ilk adım olan modern, sistematik ve karşılaştırı-
labilir bir iplik testi olanağı temin eder.

Kullanıcı dostu işletim
Kullanıcı arayüzü USTER® TESTER 6, USTER® TENSO- 
RAPID 5 ve USTER® TENSOJET 5 işletimiyle uyumludur:
– Ölçüm sonuçlarını canlı görüntüleme
– Ön tanımlı tablo raporları
– Çalışma durumu göstergesi
– Ölçülen tüm verileri incelemek için analiz 

fonksiyonları
– Test raporlarını paylaşmak için PDF oluşturma

Üstün sezgisel grafik kullanıcı arayüzü 
Tasarımındaki ergonomi ve mükemmel bir grafik 
kullanıcı arayüzü, USTER® AUTOSORTER 6’ın son 
derece kullanıcı dostu olmasını sağlar. Dokunmatik 
ekranlı monitörü eğitimsiz personel için dahi 
kullanımı çok kolaylaştırır ve böylece operatörler 
test sonuçlarına odaklanabilir; bu da daha yüksek 
verimi garantiler ve optimum kullanıcı memnuniyeti 
sağlar.

USTER® AUTOSORTER 6 
Numara ölçüm sistemi

Kesik elyaflı iplikler ve fitillerdeki numaranın hassas bir şekilde tespit edilmesi, 
iplik eğirme prosesinin temel ön gereksinimlerinden biridir. Bunun için 
tamamen güvenilir cihazlar gereklidir. Klasik USTER® AUTOSORTER 6 bunu 
temin etmektedir.

– Hassas numara tespiti
– USTER® laboratuvar ekipmanıyla uyumlu kullanıcı dostu işletim
– Dokunmatik ekranlı monitöre sahip muhteşem grafik kullanıcı arayüzü
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Elyaftan Kumaşa Standart
Uster, elyaftan kumaşa toplam kalite çözümlerinde dün- 
yanın lider tedarikçisidir. Uster standartları ve kusursuz 
ölçüm, en iyi kalitenin minimum maliyet ile üretilmesi için 
eşsiz avantajlar sağlar.

Think Quality™
En gelişmiş teknoloji için taahhüdümüz, sofistike bir pazarın 
taleplerini karşılamak amacıyla, son ürünün konfor ve tuşe- 
sini sağlamaktır. Müşterilerimize pratik bilgi ve deneyimle-
rimizden yararlanmaları için yardımcı olmaktayız – kaliteyi 
düşünmek için, Uster’i düşünün.

Geniş Ürün Yelpazesi
Uster, tekstil endüstrisinde eşsiz bir yere sahiptir. Geniş ürün 
aralığımız ile tekstil zincirinde, pazardaki hiçbir tedarikçi 
ile karşılaştırılamayan geniş bir kapsama alanına sahibiz.

Optimal Servis
Know-how aktarımı ve anında yardım – müşterilerimiz nere- 
deyse biz oradayız. Toplam 215 sertifikalı servis mühendi-
simiz dünya çapında hızlı ve güvenilir teknik destek sunmak-
tadır. Belirli pazarlarınızda yerel know-how aktarımından 
faydalanın ve à la carte hizmetimizin keyfini yaşayın.

USTER® STATISTICS – Tekstil Endüstri Standartları
Global tekstil endüstrisinde kalite kontrol için standartları 
biz oluştururuz. Uster Statistics ile, global pazarlar için 
geçerli kalite düzeylerini sağlayan tekstil ürünlerinin tica-
retinde temel alınan kıyas göstergeleri sağlamaktayız.

USTERIZED® – Ürünlerinizi Kaliteyle Markalandırın
USTERIZED®, tekstil zincirinde belirli ve belgelenmiş  
kaliteyi temsil eder. Seçilmiş müşterilerimizi, USTERIZED® 
Üye Programına katılmaya davet ediyoruz. Daha fazla  
bilgi için www.usterized.com.

USTER Dünya Çapında
Dünya çapında dört teknoloji merkezi, dört bölgesel servis 
merkezi ve 50 mümessil ofis ile; Uster müşterilerine her za- 
man en iyiyi sunduğundan emindir. Uster – kendisini mükem- 
melliğe ve kaliteye adamıştır ve bu asla değişmeyecektir.


