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AGORA É A VEZ DA IMTS
Conforme entramos no ano de 2012, muito interessante por sinal, fomos rapidamente informados que,
novamente, é hora da International Machine Tool Show (IMTS) em Chicago ! Até agora, o ano de 2012 tem
sido apreensivo para muitos de nossos clientes. Algumas questões, tais como as eleições políticas pairando
no ar e os mercados globais trabalhando para estabelecer uma base firme, vêm colocando algumas empresas
no modo de “esperar para ver” e, ao mesmo tempo, dando oportunidades a essas empresas para olharem
para dentro de si mesmas e analisarem o que pode ser feito para melhorar os processos e a eficiência.
Como resultado, clientes mais inteligentes e mais bem informados estarão presentes na IMTS com
objetivos e expectativas definidos sobre o que eles precisam e como os produtos que eles adquirirem os
levarão a atingir seus objetivos finais.

Para a Tornos, este é um momento de muita animação. Fruto do acaso e do planejamento, a oportunidade de poder exibir no mercado norte-americano
a variedade de novos produtos que a Tornos tem a
oferecer definitivamente vai ajudar nossos clientes a
chegar a uma conclusão bem-sucedida para seus objetivos e estabelecer novos padrões para seu sucesso
futuro !
Este ano na IMTS, a Tornos estará
divulgando a novidade de nosso
novo equipamento de processamento de superfície Cyklos, que é
um sistema auto-contido de galvanização e anodização que ocupa
pouco espaço, cabendo em qualquer
tamanho de oficina e, assim como
os outros produtos da Tornos, este
sistema é desenvolvido para lidar com um grande
volume de produção, variando de 5 a 10 milhões
de peças por ano. Embora nós gostaríamos de ter
um sistema presente na feira, este ano vamos ter o
Cyklos de maneira “virtual” e, juntamente com o
Gerente de Produtos da Cyklos, seremos capazes de
responder quaisquer dúvidas que possam surgir de
nossos clientes.
Também estamos muito empolgados por termos a
oportunidade de demonstrar, pela primeira vez no
mercado norte-americano, a máquina MultiSwiss.
A MultiSwiss foi planejada desde o início pensando
no operador e na produtividade. Enquanto oferece benefícios de uma máquina de Multi Eixos, o
controle simplifica o processo como se fosse uma
máquina de um único eixo. O controle, construído com o software da TB Deco, juntamente com
a grande tela colorida sensível ao toque, ajuda a
fazer com que esta máquina tenha um dos controles mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosos do mercado. Do ponto de vista do operador, o
mecanismo de alimentação integrado ao transportador de cavacos, em parceria com a facilidade de
configuração e acessibilidade à área de trabalho
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tornam esta máquina simples de executar até as
peças mais complexas.
Juntamente com a MultiSwiss, também temos a
nova linha de máquinas EvoDeco. A nova EvoDeco
16 será exibida no pavilhão da feira. Além do motor
térmico estabilizado, a base da
máquina oferece incrível rigidez, permitindo acabamentos com mais qualidade e precisão. O novo controle,
com PC integrado e tela colorida
sensível ao toque, faz parceria com a
nova linha da EvoDeco e oferece ao
operador facilidade de programação
na máquina e utilização do TB-Deco
ADV.
A máquina de fresagem de barras
Almac FB1005 estará sendo exibida
na feira demonstrando porque esta
máquina personalizável possui infinitas possibilidades para qualquer setor de mercado, enquanto proporciona excelente produtividade e eficácia de custo.
Da parte da ESCO, estaremos exibindo a máquina
alimentada por bobina D5 Ultra. A ESCO, conhecida
há tempos por sua qualidade, produtividade e confiabilidade, é um complemento perfeito para a linha
da Tornos.
Também temos mais uma máquina sendo introduzida na família da Tornos US, com lançamento na
IMTS, tendo sua primeira exibição em âmbito internacional ! Para ver e saber mais sobre esta máquina,
visite o estande S-8666. Nós garantimos. Você não
irá se decepcionar !!!
Estamos ansiosos para dar-lhe as boas vindas na
IMTS !

Jon Dobosenski
Vice-Presidente de Operações,
América do Norte
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