Editorial

SOMOS PESSOAS APAIXONADAS !

A paixão é o combustível cotidiano de nosso trabalho. Todos precisamos desse combustível para nos
ajudar a superar-nos e a fazer as melhores escolhas
com o objetivo de propor produtos que correspondem às necessidades do mercado no momento
oportuno.
Todo dia a paixão está presente na Tornos, como
prova disso, apresento alguns exemplos :

EvoDeco
Com as versões 10, 16, 20 e 32 mm da EvoDeco
nossa linha de alta tecnologia recebe todos os elogios. Ela expande os limites da usinagem, cujas peças
se tornam cada vez mais complexas e permite que
nossos clientes tenham um desempenho cada vez
melhor.
Ao encontro dos clientes

MultiSwiss
Um dos sucessos atuais do mercado
é o torno multi-fusos MultiSwiss. Até
agora instalamos mais de 100 máquinas (em três anos) nos principais mercados da Tornos : os setores da automobilística, da tecnologia medicinal e
da relojoaria.
SwissNano
O sucesso que não deixou ninguém indiferente nos
últimos doze meses é certamente o da SwissNano.
Suas especifidades relativas à relojoaria fazem dela
a máquina ideal para todos as fábricas dessa área
e hoje, inúmeras empresas se beneficiam com sua
utilização. O setor de conexões elétricas, assim como
os setores médico/odontológico, também viram nela
uma máquina de grande potencial.
Swiss ST 26
Também podemos falar da Swiss ST 26, que foi
apresentada em 2013. Sua cinemática foi cuidadosamente projetada para aumentar a produtividade,
acompanhada de uma diversidade de aparelhos disponíveis e de seu preço atrativo que fazem dela um
máquina universal.
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Todos esses produtos nos ajudaram
a mostrar uma imagem forte e dinâmica na 6a jornada de relojoaria que
foi realizada entre 4 e 7 de março. Os
inúmeros especialistas que participaram
do evento confirmaram que estamos
trabalhando na direção certa. A paixão continua a nos impulsionar e todos
estão convidados a vir compartilhá-la
nas próximas exposições espacializadas, no Siams
em Moutier e no EPMT em Genebra, para o mercado
suíço do qual sou responsável.
Carlos Almeida
Responsável de vendas
para Suíça

PS : A Tornos está presente no mundo todo e para mais informações, convidado todos a visitar nosso novo site :
www.tornos.com
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