
 

 

Karl Mayer, construtor de máquinas de tricô de urdidura da Obertshausen - Warp, 
concluiu oficialmente a aquisição da Stoll, criando oficialmente um player global de trans-
tecnologia que pode oferecer à indústria o que há de mais recente em conhecimento 
sobre tricô retilíneo de urdidura e trama. 

 

Com a conclusão do acordo, Karl Mayer agora é um importante fornecedor de soluções 
para os dois processos de formação de pontos mais importantes, tricô retilíneo e 
tecelagem de urdidura com essa experiência, além de tecidos técnicos, preparação de 
urdidura para tecelagem e soluções digitais agora abrigadas sob uma só cobertura. 

Sob os termos do acordo, cujos detalhes financeiros não foram divulgados, a Stoll 
continuará suas atividades dentro do Karl Mayer Group como uma unidade de negócios 
autônoma, com a marca atuando de forma independente. 

Karl Mayer também contará com a gestão comprovada da Stoll com o CEO anterior, 
Andreas Schellhammer, tornando-se presidente da unidade de negócios Stoll dentro do 
Karl Mayer Group. 

Congratulando-se com o acordo, Karl Mayer Arno Gärtner disse que, com o excelente 
know-how e a equipe comprometida da Stoll, as empresas construiriam uma boa base 
para novos desenvolvimentos conjuntos. "Stoll e Karl Mayer se complementam 
perfeitamente em termos de tecnologia, confiam consistentemente na proximidade de 
seus mercados e são os líderes de inovação em seus setores", disse ele. "A fusão oferece 



a base para novas soluções baseadas em máquinas, produtos têxteis e ofertas digitais, 
que serão uma grande contribuição para o fortalecimento de nossos clientes em seu 
ambiente de negócios". 

Na área de desenvolvimento de máquinas, Karl Mayer disse que agora é possível que as 
duas empresas tenham acesso aos princípios tecnológicos umas das outras. No 
desenvolvimento de novos têxteis, os clientes agora podem contar com uma experiência 
mais ampla e intersetorial. "(Os clientes) podem se beneficiar de todo o know-how 
tecnológico têxtil do Grupo nas áreas de tecelagem de urdidura e tricô retilíneo, com um 
foco ainda mais orientado para a aplicação desejada", disse Karl Mayer, acrescentando 
que as pessoas de contato dos clientes permanecerão as mesmas . 

Um benefício adicional da aquisição será visto no processo de produção, onde Karl Mayer 
diz que haverá um aumento no valor agregado para maior proteção do know-how, maior 
flexibilidade e prazos de entrega. Por exemplo, os componentes da linha de produção 
serão usados em todo o grupo, se possível, e a fabricação das máquinas Stoll na China 
será integrada ao local de Karl Mayer em Changzhou. Com uma superfície de 90.000 m² 
e modernas fábricas, a fábrica chinesa oferece as condições perfeitas para continuar a 
produção de alta qualidade da Stoll na região. 

Como observou Andreas Schellhammer, o projeto de integração está ocorrendo sem 
problemas, apesar das complexidades adicionais da pandemia de coronavírus. "As 
equipes de Stoll e Karl Mayer estão cheias no prazo", disse ele. "Eles cooperam 
estreitamente e, sendo extremamente dedicados, complementam os pontos fortes um 
do outro e vivem com sucesso a fusão". 

As empresas também destacaram como os clientes na China permanecerão com seus 
parceiros de contato habituais e poderão contar com os recursos e a organização de Karl 
Mayer (China) para serviços e peças de reposição. Fabricadas internamente, as peças de 
reposição são armazenadas em grandes quantidades na China e enviadas diretamente, 
garantindo prazos de entrega curtos. 

Em termos de digitalização, a fusão também aumentará as expectativas de inovações 
com vantagens para os clientes Stoll e Karl Mayer. O sistema KM.ON de Karl Mayer é uma 
start-up de software altamente ágil que utiliza o potencial dos conceitos baseados em 
nuvem e de inteligência artificial para desenvolver novas soluções digitais, enquanto a 
Stoll também oferece muitos anos de experiência no setor de software. "Juntos, será 
possível acelerar enormemente o desenvolvimento de produtos digitais", disse Karl 
Mayer. "No que diz respeito à fabricação de produtos para tecelagem de urdidura, 
preparação de urdidura para tecelagem e áreas de têxteis técnicos, Karl Mayer é o líder 
de mercado inovador com mais de 2.300 funcionários em todo o mundo. Stoll, com 
aproximadamente 1.000 funcionários, significa ferramentas progressivas e serviços para 
tricô do amanhã. " 


