Entrevista

MULTISWISS : MAIS COMPETITIVIDADE
Fundada em 1967, a companhia Nicoletti é uma empresa familiar estabelecida em Trissino (VI) na Região do
Vêneto, por Giuseppe, Francesco e Antonio Nicoletti. Hoje, uma geração mais tarde, as palavras-chave que são
a marca da companhia continuam a ser qualidade, flexibilidade e confiabilidade, e ainda são e sempre serão
profundamente arraigadas na filosofia da empresa. Ao substituir uma máquina multifusos a cames, é natural
que a companhia Nicoletti esteja voltada para a Tornos e para a MultiSwiss 6x14.

Muito presente nas áreas automotiva, hidráulica e
de gás, a empresa Nicoletti possui uma gama muito
ampla de máquinas. O que quer que o cliente precise, a Nicoletti pode responder em tamanhos que
variam de 4 a 150 mm. Em sua fábrica com mais de
3.000 m2, a sociedade possui tornos monofuso e
tornos multifusos de comando numérico, além de
máquinas a cames. Decomag encontrou-se com Luigi
Nicoletti, presidente da Torneria Nicoletti, bem como
com dois operadores que trabalham na MultiSwiss
para entender como essa máquina ajuda uma organização a melhorar a sua competitividade.
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decomagazine : Por que o interesse pela Tornos ?
Luigi Nicoletti : A Tornos oferece uma extensa gama
de produtos. A empresa oferece grandes soluções
que abrangem quase todas as necessidades. Este
é um fabricante de máquinas com uma verdadeira
cultura de inovação : muitos produtos novos são
regularmente atualizados. Além disso, a Tornos
possui um serviço de pré e pós-venda de qualidade, sentimos que temos suporte, não somos “um
número”.
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dm : Conte-nos como você descobriu a máquina
MultiSwiss ?
LN : Tudo começou na BIMU 2006. Ao visitar o
estande da Tornos, eu disse que queria substituir
uma máquina multifusos a cames, quando ouvi falar
de um projeto para criar uma máquina híbrida que
situava-se entre os tornos multifusos clássicos e os
tornos de cabeçote móvel capazes de manusear o
ciclo do tempo de multifusos a cames. Ficamos intrigados e decidimos esperar pelo lançamento deste
produto que parecia muito promissor.
dm : Você se arrepende da longa espera ?
LN : Não, temos agora na mão um produto muito
completo, que atende às nossas expectativas e vai
além !
dm : Mais além ?
LN : A MultiSwiss é a máquina de comando numérico
mais rápida que conhecemos ! A qualidade das peças
é superior àquela que podemos obter em outros
produtos. Mas para nós a maior surpresa reside em
sua acessibilidade incrível, o que torna mais fácil
colocar em operação, de tal maneira que é mais
rápido fazer a troca para colocação em operação
do que em nosso Tornos Delta 20/5. A MultiSwiss
nos permite alcançar não somente uma maior produtividade, mas também uma melhor qualidade.
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Começamos por produzir peças usinadas em nossa
máquina multifusos a cames, mas rapidamente percebemos que a máquina podia absorver com sucesso
pequenas séries que eram antes restritas às máquinas
monofuso.
dm: MultiSwiss é um concentrado de tecnologia,
o que você pensa das escolhas técnicas, às vezes
ousadas, feitas pela Tornos ?
LN : Eu sinto que cada escolha tem sido avaliada com
muita seriedade, a escolha das barras de 1,5 m por
exemplo, é confusa no início, mas na prática a facilidade de carga e a velocidade de rotação suplementar
desta solução contribui para melhorar o desempenho da máquina. O fato de reunir todos os periféricos necessários para o funcionamento da máquina
dentro do contêiner é uma vantagem verdadeira e
faz da MultiSwiss uma solução “chave-na-mão”. Esta
é uma verdadeira inovação da qual nos beneficiamos
imediatamente.
dm : A palavra-chave de Nicoletti é a flexibilidade, como a Tornos e a MultiSwiss se projetam
neste campo ?
LN : A máquina é completa e somos muito bem
atendidos pela equipe da Tornos. Trabalhamos em
equipe, esta é a primeira máquina desse tipo na Itália,
um forte vínculo unindo a Tornos e a Nicoletti.
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dm : Quais são as vantagens da MultiSwiss do
ponto de vista do operador ?
M. Roberto : A MultiSwiss é uma máquina que oferece confiança. É fácil de entender, sua acessibilidade
é excepcional. Para ganhar tempo, M. Emanuele e eu
partilhamos o trabalho : eu me ocupo das operações
principais, ele se ocupa da contra-operação. As alterações de capacidade e adaptação do alimentador
são muito simples, tudo anda muito rápido com a
MultiSwiss. Uma vez que a máquina esteja aquecida,
é extremamente estável. O fato da máquina utilizar
o mesmo óleo para o sistema hidrostático e para o
arrefecimento simplifica consideravelmente a manutenção, não é necessário inspecionar a viscosidade
do óleo.
dm : Finalmente, o que vocês trazem da
MultiSwiss ?
LN : Temos grandes clientes como Bosch Rexroth,
Parker e Würth, que são líderes mundiais. Eles são as
demandas mais exigentes, nos demandam fornecer
serviço e qualidade impecáveis. A MultiSwiss nos permite produzir, de maneira rápida e eficaz, peças de
alta qualidade. Criamos 3 desafios para os próximos
3 anos. Este ano, estamos nos empenhando para o
certificado OHSAS 18 001 :2007. Em 2013, vamos
expandir nossa fábrica e, em 2014, iremos trabalhar
para obter o certificado ISO 14001 e continuar a
satisfazer nossos clientes.
Confiamos na Tornos e seus produtos inovadores
como a MultiSwiss para manter nosso crescimento.

Torneria Nicoletti
Via Rovigo 7/9
I - 36070 Trissino (VI)
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www.nicoletti.it
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