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HanesBrands invests in 19 Baldwin
Precision Application Systems

State-of-the-art application technology to help apparel leader reach environmental sustainability goals.
ST. LOUIS — Feb. 8, 2018 — Baldwin Technology Company
Inc.’s exclusive and innovative Precision Application System—
which realizes substantial savings of water, chemistry and
energy while increasing productivity—was designed with
companies like HanesBrands in mind.
HanesBrands—whose venerable apparel lines include Hanes, Champion,
Playtex, Bali and Maidenform, to name a few—has set significant
environmental stewardship goals to reduce energy consumption and
water use. The company’s recent investment in Baldwin’s Precision
Application Systems, with a textile finishing technology that allows for
accurate and controlled placement and therefore, reduced use of end-ofline chemicals and water, will help HanesBrands achieve its environmental sustainability goals. Additionally, Baldwin’s ground-breaking
application system improves output through greater flexibility, fewer
production steps and increased uptime.

Mike Abbott, HanesBrands Global Director of Research and Innovation,
said: “Baldwin fulfilled our requirements to provide a solution that

optimizes our productivity while reducing our environmental impact.”
HanesBrands thoroughly evaluated the technology for eight months
in live production conditions with positive results. Abbott continued:
“During the evaluation period of the system, we have had outstanding results in productivity increase, and we can clearly see that this
technology will make a great contribution to our future efficiency and
sustainability savings.”
Peter Hultberg, Chief Commercial Officer at Baldwin, said: “We are
honored to partner with one of the world’s strongest apparel brands
to help the company achieve not only its business goals, but also
its corporate responsibility goals. The trust the HanesBrands team
placed in Baldwin and our innovative application technology marks
an important milestone for Baldwin and our quest to redefine the
standards of sustainable textile finishing.”
The HanesBrands contract includes an option to supply 15 additional
Precision Application Systems.
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HanesBrands 19 Baldwin Hassas
Uygulama Sistemine yatırım yapıyor

Giyim liderinin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını sağlamak için modern uygulama
teknolojisi.
ST. LOUIS — 8 Şubat 2018 — Baldwin Technology Company
Inc.’in üretkenliği artırırken su, kimya ve enerjiden önemli
derecede tasarruf sağladığı özel ve yenilikçi Hassas Uygulama
Sistemi HanesBrands gibi şirketler ile birlikte tasarlandı.
Hanes, Champion, Playtex, Bali ve Maidenform gibi önemli giyim
hatlarına sahip HanesBrands, enerji tüketimi ve su kullanımını
azaltmak için önemli çevresel sorumluluk hedefleri belirledi. Şirketin
Baldwin Hassas Uygulama Sistemlerine yaptığı son yatırım, doğru ve
kontrollü yerleştirme ve dolayısıyla hat sonu kimyasallarının ve suyun
kullanımının azaltılmasını sağlayan bir tekstil apreleme teknolojisiyle
HanesBrands’ın çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına
yardımcı olacaktır. Ayrıca, Baldwin’in çığır açan uygulama sistemi,
daha fazla esneklik, daha az üretim basamağı ve artan çalışma süreleri
sayesinde üretimi geliştiriyor.
HanesBrands Küresel Araştırma ve Yenilik Yöneticisi Mike Abbott
şunları söylüyor: “Baldwin çevreye etkimizi azaltarak üretkenliğimizi

en iyi hale getiren bir çözüm sağlamak için ihtiyaçlarımızı karşıladı.”
HanesBrands bu teknolojiyi olumlu sonuçlarla canlı üretim
koşullarında sekiz ay boyunca derinlemesine değerlendirdi. Abbott
şöyle devam ediyor: “Sistemi değerlendirdiğimiz süre boyunca
üretkenlik artışında olağanüstü sonuçlar aldık ve bu teknolojinin
gelecekteki verimlilik ve sürdürülebilirlik tasarruflarımıza büyük katkı
sağlayacağını açıkça görebiliyoruz.”
Baldwin Ticaret Müdürü Peter Hultberg şunları söylüyor: “Şirketin
sadece iş hedeflerine değil, aynı zamanda kurumsal sorumluluk
hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için dünyanın en güçlü giyim
markalarından biriyle ortak olmaktan onur duyuyoruz. HanesBrands
ekibinin Baldwin’e ve yenilikçi uygulama teknolojimize verdiği güven,
Baldwin ve sürdürülebilir tekstil apreleme standartlarını yeniden
tanımlama arayışımız için önemli bir kilometre taşıdır.
HanesBrands sözleşmesinde 15 ilave Hassas Uygulama Sistemi tedarik
etme seçeneği bulunuyor.
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