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 סונית התעשייתית המסחרית-ה מוצלחת של מכונת האשפרה האולטרההפעלה ראשונ הנדון:

סונית -נת אשפרה אולטרהבהמשך לדיווחים קודמים של החברה בדבר השלמת פיתוחה של מכו

כי במהלך "(, מתכבדת החברה לדווח, המכונהשהינה הגרסה התעשייתית המסחרית )", 2.0מגרסה 

הסתיימה בהצלחה  2021בנובמבר  15החציון השני של השנה הושלמה הרכבתה של המכונה וביום 

 . הפעלה ראשונה שלה

 שלסונית -האשפרה אולטר במהלכם בוצעה באמצעות המכונה ,מספר ימים ההפעלה התבצעה במשך

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

סוני -הכגון, ביצוע וחזרה על תהליך האשפרה האולטר מסחור הטכנולוגיה פרי פיתוחה של החברה

פעלת המכונה וביצוע תהליך בקצב מסחרי, כמות החומר המוטמע בבד ואופן פיזורו על הבד, קלות ה

 וכיוצ"ב.  האשפרה

, מיצרניות Brückner Textile Machinery המכונה תוכננה ונבנתה בשיתוף עם חברת המכונות

"(. זאת, לאחר הליך תכנון והנדסה משותף של Brücknerמכונות האשפרה המובילות בעולם )"

צות דרך טכנולוגיות בתחום השימוש , אשר כלל פרי2017-2021במהלך השנים  Brücknerהחברה ושל 

ך שימוש ברמת יעילות הטיפולים ועמידותם לכביסות תו סאונד לאשפרת בדים ובכלל זה,-באולטרה

 בחומרים ידידותיים לסביבה ולמשתמש. 

סונית -הינה מכונת אשפרת הטקסטיל האולטרההמכונה, שלמיטב ידיעת החברה למועד הדיווח, 

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

ן תוכננה המכונה באופן שמאפשר לשלבה ובכלל זה, בנוגע לרוחב גליל הבד, מהירות ההפעלה ועוד. כ

  בקלות בכל קו אשפרת טקסטיל קיים.

סאונד( במכונת -ה בה נעשה שימוש בגלי קול )אולטרהעוד למיטב ידיעת החברה, מדובר בפעם הראשונ

לבדים ללא צורך  בקטריאליות(-אשפרה תעשייתית, באופן המאפשר הקניית תכונות ביוצידיות )אנטי

  מזהמים. בכימיקלים מקשרים

חסינות מים,  להשתמש בעתיד בטכנולוגיה זו להקניית תכונות נוספות לבדים כגון, בכוונת החברה

 ועוד. חסינות אש 

למסחור המוצלחת של המכונה הינה אבן דרך משמעותית בדרך  להערכת החברה, הפעלתה הראשונית

  הטכנולוגיה פרי פיתוחה של החברה.

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

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

סונית למטרת פיילוט במרכז -האשפרה אולטרבנוגע להתקשרות עם דלתא גליל להתקנת מכונת 

  1.החדשנות של דלתא בכרמיאל

כונה והמתכלים פרי פיתוחה של החברה יאפשרו למאשפרי הטקסטיל ברחבי להערכת החברה, המ
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העולם וללקוחותיהם טיפול אשפרה מתקדם וירוק, אשר ביחס לטכנולוגיית האשפרה הקיימת 

מאפשר להשיג עמידות גבוהה לכביסות תוך שימוש מופחת בכימיקלים מזהמים ומסוכנים לסביבה 

  ולמשתמש.

המשך תהליך בBrückner -מקד צוות המו''פ המשותף לחברה ולית חודשים הקרוביםמהלך הב

כל זאת  ,םמסוגים שונינוספים ובדים סוגי בדיקות לכן בביצוע ושל הפעלת המכונה אופטימיזציה ה

 החברה חברות בינלאומיות מובילות עמןל מתכליםלקראת השלמת המוכנות למכירת מכונות ו

  כיום פיילוטים. בצעתמ

 בעניין זה בהתאם לדין. על התפתחויות נוספות  החברה תשוב ותעדכן

ו/או האופטימיזציה  המחקר והפיתוח השלמת, זה ובכלללעיל,  החברה והנחות הערכות ,תחזיות

סונית ו/או היקף השימושים והיישומים של -ההאולטרשל מכונת האשפרה  ו/או המסחור

 כהגדרת, עתיד פני צופה מידע בבחינת הן ,הטכנולוגיה פרי פיתוחה של החברה באמצעות המכונה

 ואירועים התפתחויות בדבר החברה הערכות על , המבוסס1968-ערך תשכ"ח ניירות בחוק זה מונח

 שלא עשויות אלה הערכות .בשליטתה ואינו ודאי אינו, בכלל אם, התרחשותם מועד אשר עתידיים

 מגורמים כתוצאה, החברה ידי על שהוערך מכפי שונה באופן להתממש או חלקן או כולן ,להתממש

 בפרק א' לדוח הנזכרים הסיכון מגורמי איזה התממשות החברה ו/או בשליטת אינם אשר שונים

 את תשלים החברה כי וודאות אין ,הדיווח למועד כי, יובהר. 2020 לשנת החברה של התקופתי

 עם בקשר מסחרי הסכם ייחתם כי ודאות אין מתי, וכן -ואם כן  סונית-ההאולטר המכונה מסחור

 .גליל דלתא לבין החברה בין או/ו Brückner לבין החברה בין המכונה

 

 בכבוד רב,
 
 בע"מ סונוביה

 

 :נחתם במועד הדוח על ידי

 יגאל זיתון, מנכ"ל
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