Editorial

UMA EMPRESA DINÂMICA

Entrei na Tornos em 1º de setembro de 2013, um
pouco antes da feira EMO, e o dinamismo desta
empresa me conquistou imediatamente. Entre a
EMO 2011 e 2013, a Tornos criou um novo estande,
novas máquinas com design excepcional e equipes
que trabalham à plena velocidade para satisfazer as
necessidades do mercado da melhor maneira.
Assim, uma nova série de produtos de segunda e terceira linha sairá das fábricas de Xi’an na China e de
Taiwan em 2014 e será progressivamente introduzida no mundo inteiro. Outro exemplo de dinamismo
extraordinário : SwissNano, lançada em fevereiro de
2013 na Suíça, teve um sucesso imediato. Em poucos dias, a produção anual deste produto foi vendida. Durante a feira EMO, a SwissNano chamou a
atenção de nossos clientes e de nossos concorrentes ;
estamos contentes de introduzi-la na Europa e no
mundo.
A máquina EvoDeco 32 foi apresentada pela primeira vez na EMO ; ela é equipada de duas motobrocas de motor síncrono. Esta máquina é simplesmente
a mais potente do mercado ! Ela permite a nossos
clientes cogitar as usinagens mais difíceis e nossos
testes mostram excelentes resultados nesta área.
Além dessa proeza tecnológica, a máquina inaugurou um design totalmente novo que, assim como o
estande, encantou os visitantes.
A máquina MultiSwiss, lançada em 2011, foi desenvolvida e agora conta com 3 versões disponíveis :
além da versão básica, a empresa oferece uma versão Chucker que possibilita fornecer ao mercado
peças sinterizadas e outras peças pequenas, assim
como uma versão com eixo Y que permite aumentar
a flexibilidade da máquina e, portanto, a gama de
peças.
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Todas essas máquinas eram supervisionadas permanentemente pelo software ISIS que permite não
somente programar as máquinas SwissNano e Swiss
ST, mas também verificar a produção do parque de
máquinas Tornos em tempo real a partir do computador, assim como do tablet graças ao ISIS tab.
Quanto à Almac, foi apresentada a BA 1008. Uma
máquina baseada em uma SwissNano, esta máquina
de microfresamento de precisão é destinada à produção de peças prismáticas. Ela evidencia a renovação da marca Almac, assim como o início de uma
nova era.
Tornos é uma empresa dinâmica e inovadora como
eu raramente vi antes !
Bruno Allemand
Líder de vendas e marketing
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