
 

 

הפעלה ראשונה מוצלחת  - סונוביה לנקודת ציון משמעותית 

 מכונת האשפרה האולטראסונית התעשייתית המסחרית

 

סיום תהליך הפיתוח  סונוביה מדווחת על
והייצור של מכונת האשפרה התעשייתית 

 - בגרמניה Brücknerבשיתוף חברת 
 מיצרניות מכונות האשפרה המובילות בעולם

 
את המכונה  להציג״אנחנו שמחים , החברה מנכ״ל זיתון יגאל לדברי

הראשונה בעולם ומאמינים כי היא תהווה שינוי  התעשייתית האולטרסונית
 .״של ממש בעולם האשפרה והטיפול בטקסטיל

 

מכונה זו תאפשר ללקוחות החברה להעניק תכונות 
 במים, עמידות שונות לטקסטיל תוך חיסכון משמעותי

 בכימיקלים וזיהום

  



 

 

 

 

סונוביה בתום שנים של פיילוטים ומו״פ מעמיק, ״, החברה מנכ״ל זיתון יגאל לדברי

 הפעלתה הראשונית  –פריצת דרך מהותית בחטיבת הטכנולוגיה שמחה לעדכן על 

הראשונה בעולם, שפיתחנו התעשייתית האולטרסונית המוצלחת של המכונה 

 . Brücknerבשיתוף עם 

מכירות של ה להתקדם לעבר שלבתאפשר לנו זוהי נקודת ציון חשובה עבורינו 

 .שפותחו על ידינומתכלים המכונות וה

הטקסטיל ברחבי  יאפשרו למאשפרי שפיתחנו הירוקים מתכליםחומרים ההמכונה וה

 מאפשר להשיגה סביבהל וידידותיהעולם וללקוחותיהם טיפול אשפרה מתקדם 

 מזהמים ומסוכנים.   גבוהה ביותר לכביסות תוך שימוש מופחת בכימיקלים עמידות

סונוביה פועלת ותמשיך לפעול ליצירת שיתופי פעולה עם החברות המובילות בעולם, 

עם חברת דלתא גליל, לביצוע פיילוטים השנה כדוגמת ההסכם האסטרטגי שחתמנו 

לשילוב הטכנולוגיה הירוקה לציפוי טקסטיל של סונוביה בבדים של מותגי ספורט 

נוספת  מכונה תעשתיית תוהלבשה בינלאומיים של החברה. הסכם הכולל התקנ

 בישראל בחודשים הקרובים. דלתא של במרכז החדשנות

עסקיים עם החברות המובילות בעולם הפעולה השיתופי  חיזוקב ממשיכים אנו, בנוסף

שוק התחבורה , אופנת ספורט , בתי חולים,טקסטיל מוסדי - שוניםהטקסטיל הביישומי 

 אופנה עילית, ועוד." ,תעופהוה

 

של השנה  2-החציון ההיום כי במהלך דיווחה  )ת"א:סונו(סונוביה  – 2021 לנובמבר 16תל אביב, 

 הסתיימה בהצלחה הפעלה ראשונה שלה.  2021בנובמבר  15הושלמה הרכבתה של המכונה וביום 

 -ההפעלה התבצעה במשך מספר ימים במהלכם בוצעה באמצעותה אשפרה אולטראסונית של כ

שונים המעידים על יכולת מסחור  פרמטרים נמדדו ותוקפו תעשייתיים וכןמטר בד בקצבים  10,000

כגון, ביצוע וחזרה על תהליך האשפרה האולטרסוני בקצב  הטכנולוגיה פרי פיתוחה של החברה

מסחרי, כמות החומר המוטמע בבד ואופן פיזורו על הבד, קלות הפעלת המכונה וביצוע תהליך 

 האשפרה, וכיוצ"ב. 

, מיצרניות Brückner Textile Machineryה ונבנתה בשיתוף עם חברת המכונות המכונה תוכננ

זאת, לאחר הליך תכנון והנדסה משותף של החברה ושל . מכונות האשפרה המובילות בעולם

Brückner  אשר כלל פריצות דרך טכנולוגיות בתחום השימוש 2017-2021במהלך השנים ,

ברמת יעילות הטיפולים ועמידותם לכביסות תוך שימוש  באולטרהסאונד לאשפרת בדים ובכלל זה,

 בחומרים ידידותיים לסביבה ולמשתמש.



 

 

המכונה, שלמיטב ידיעת החברה למועד הדיווח, הינה מכונת אשפרת הטקסטיל האולטראסונית 

מסוגה בעולם, תוכננה בהתאם לצרכים של קווי אשפרת טקסטיל  התעשייתית הראשונה

גע לרוחב גליל הבד, מהירות ההפעלה ועוד. כן תוכננה המכונה באופן ובכלל זה, בנו תעשייתיים

 שמאפשר לשלבה בקלות בכל קו אשפרת טקסטיל קיים.

עוד למיטב ידיעת החברה, מדובר בפעם הראשונה בה נעשה שימוש בגלי קול )אולטרא סאונד( 

לבדים  ריאליות(בקט-במכונת אשפרה תעשייתית, באופן המאפשר הקניית תכונות ביוצידיות )אנטי

בטכנולוגיה זו בעתיד החברה, ניתן יהיה להשתמש  בכוונת ללא צורך בכימיקלים מקשרים מזהמים.

 להקניית תכונות נוספות לבדים כגון, חסינות מים, חסינות אש ועוד. 

לאור ההצלחה בהפעלת המכונה התעשייתית, כמפורט לעיל, החברה מתכננת להתקין בחודשים 

באתר של חברת דלתא גליל. זאת, בהמשך לדיווח קודם של החברה  מסוג זהנוספת מכונה  הקרובים

אשפרה אולטראסונית למטרת פיילוט במרכז בנוגע להתקשרות עם דלתא גליל להתקנת מכונת 

 .החדשנות של דלתא בכרמיאל

המשך תהליך בBrückner -יתמקד צוות המו''פ המשותף לחברה ול חודשים הקרוביםמהלך הב

, כל זאת םמסוגים שונינוספים ובדים סוגי בדיקות לכן בביצוע ושל הפעלת המכונה מיזציה אופטיה

 החברה חברות בינלאומיות מובילות עמןל מתכליםלקראת השלמת המוכנות למכירת מכונות ו

 מנהלת כיום פיילוטים.

 החברה תשוב ותעדכן על התפתחויות נוספות בעניין זה בהתאם לדין. 

 

 :אודות סונוביה

מתמחה בפיתוח טיפולים אולטרסוניים להקניית תכונות שונות לטקסטיל בצורה ברת קיימא, שעד סונוביה 
שואפת לבצע מהפכה בעולם הטקסטיל ולהפוך אותו כה הושגו על ידי שימוש בכימקלים מזהמים. החברה 

  לירוק יותר ובטוח יותר לשימוש.

של חלקיקים בעלי תכונות  תפיזיקליהטמעה סאונד לעושה שימוש בגלי אולטרהטכנולוגיה שפיתחה החברה 
כימיים, תוך חסכון בכמות הכימיקלים  ים כדוגמת דבקיםמללא שימוש בחומרים מזה ,שונות לטקסטיל

-highהנדרשים לצורך קבלת התכונה לעומת הנדרש כיום בשוק, וזאת תוך השגת יעילות עילאית )
performance עמידות לכביסות, והיתכנות ,)( כלכליתcost-competitiveness). 

האטרקטיביות של  וכיחה אתשהמוצרים לחברה חטיבת מחקר ופיתוח מתקדמת וחטיבת מכירות 
ברחבי העולם, סונוביה מתעדת להרחיב את מרכולתה צרכני הקצה  בקרבהטכנולוגיה ושל המותג 

 ניצול פלטפורמת המכירות והגדלתן. מוצרים נוספים לצורך ומפתחת

 
של החברה הינה ציפוי אנטי בקטריאלי ואנטי ויראלי עמיד וידידותי לסביבה על גבי  ןהראשו היישום

  (.COVID19יעילות נגד  99%טקסטיל )

החברה מתמקדת בשלושה סקטורים עיקריים: עולם הרכב, עולם האופנה והשוק המוסדי )בתי חולים 
 כים( מהגדולות בעולם אשר ממשיOEMאירופאית )עם יצרנית רכב  יחודייםובתי מלון( ולה פיילוטים 

מטרת  עם תאגיד אופנה עילית אירופאי מהגדולים בעולם.וכן להתקיים במעבדות החברה, 
הינה לבדוק את יכולתה של החברה לטפל בעזרת  , אשר מבוצעים במעבדות החברה,פיילוטיםה



 

 

רות עצמן ולהקנות להן תכונות הטכנולוגיה הייחודית שלה בבדים שונים אשר מסופקים על ידי החב
אנטי בקטריאליות ואנטי ויראליות תוך כדי הפחתה משמעותית של שימוש בכימיקלים מזהמים בעת 

  תהליך הייצור והשימוש בבד. 

צפויה להוביל לביצוע פיילוטים ברמה תעשייתית  ,השגת תוצאות משביעות רצון ברמת מעבדה
חברה, וכן לאפשר את הטמעת הטכנולוגיה של החברה באמצעות מכונת הפיילוט התעשייתית של ה

בשרשרת הייצור של החברות, תחת התקשרות חוזית ארוכת טווח במודל של מכירת מכונה 
 ומתכלים.

היישום השני שהחברה פיתחה הינו טיפול ירוק להקניית תכונות חסינות מים עילאיות לבדים. שוק 
ן דולר בשנה במונחי מחיר מכירה של תרכובות כימיות מיליו 800 –חסינות המים הינו שוק המוערך ב 

להקניית התכונה, ואשר כיום עושה שימוש בחומרים מזהמים שהרגולציה שואפת להגביל את 
השימוש בהם. הפתרון שפיתחה סונוביה, מאפשר פיתוח בדים חסיני מים נטולי רכיבים מזהמים, 

התקשרה בהסכם דיווחה כי  לאחרונהה וכאלה שקיימים בבדים כיום. החברה אף פועלת בתחום ז
 .לחסינות מים עם חברה אירופאית מובילה בתחום יישומיםפיתוח 

מיליארד  15-, המוערך כיום בכבטקסטיל לטיפול האפליקטיבים הטיפולים שוק, החברה להערכת
עתידה  סונוביה לאמץ טכנולוגיות ירוקות. -מכוח רגולציה ומכוח דרישות השוק  - דולר בשנה, יחויב

להמשיך ולפתח אפליקציות נוספות כגון חסינות אש וצבע, והשאיפה היא לתפוס נתח שוק מהותי 
תחת מודל עסקי של מכירת מכונות ותרכובות כימיה   משוק הטיפולים האפליקטיביים לטקסטיל

 ליצרני הטקסטיל.

שני פטנטים  ע"י שוקי הרשקוביץ, יזם בתחום הביומד, למטרת מסחור 2013-הוקמה בסונוביה 
 50 מעסיקה כיום החברה .בקטריאליים על טקסטיל-מאוניברסיטת בר אילן, בתחום הציפויים האנטי

 . מחקר ופיתוח, שיווק ומכירהבדגש על להמשיך ולצמוח וצפויה  עובדים

 /https://sonoviatech.comהחברה:  לאתר
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