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FORNECEDOR DA ALTA RELOJOARIA
Ativa no âmbito da relojoaria de alta qualidade, a sociedade Steulet Microtechnique SA foi fundada há
pouco menos de dois anos em Delémont, na Suíça. Desde o início, a empresa apostou na Tornos,
uma escolha que se mostrou vantajosa visto que a empresa, graças ao seu know-how, teve um grande
crescimento desde sua criação.

Para saber mais, a Decomag encontrou Steulet, diretor, e Ruegg, responsável de produção.

A serviço das fábricas e das grandes
marcas suíças de relojoaria
A empresa construiu rapidamente sua reputação produzindo e fornecendo peças para a alta relojoaria :
“Nossa estratégia é simples, queremos concluir as
peças em máquinas com o menor número possível
de operações de retomada ; devemos oferecer aos
nossos clientes uma qualidade irrepreensível para
satisfazer suas exigências”, afirmou Steulet.
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Todas as peças do movimento
A Steulet Microtechnique SA é capaz de produzir
todas as peças do movimento de um relógio dentro dos melhores prazos. O diretor explicou : “Nossa
especialidade é a produção de todas as peças cortadas e dos balanços. Todas as nossas seis máquinas
estão equipadas para operações de corte e contêm
brocas de alta frequência para realizar este tipo de
peça. A EvoDeco 10 é uma das raras máquinas no
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mercado que pode receber até 5 brocas de alta frequência, o que faz dela a parceira ideal para a produção de peças de relojoaria desse tipo. Além disso,
a cinemática da máquina, com seus 4 sistemas de
ferramentas independentes, representa um ganho
de tempo. A EvoDeco é uma excelente plataforma
para realizar as operações de alto valor agregado que
propomos a nossos cliente : a diamantação, o recartilhamento ou ainda a decoração. A máquina praticamente não conhece limites e isso nos ajuda a deixar
nossos clientes satisfeitos”. A variedade de peças proposta pela empresa é impressionante. Quanto mais
complexas forem as peças, maior é o valor agregado,
além disso, o know-how da Steulet Microtechnique
SA fará a diferença.
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O melhor ou nada
A empresa Steulet Microtechnique SA propõe a
operação de corte : “Uma especialidade”, afirma o
diretor. Mais uma vez, esta operação se baseia na
flexibilidade da EvoDeco 10 : É possível adicionar três
aparelhos de corte à máquina - dois em operação
principal e um em operação reversa - graças ao novo
eixo Y4. Esse último facilita muitíssimo a regulagem
das ferramentas. A empresa não realiza nenhum rosqueamento, pois são todos realizados com turbilhonagem para evitar imperfeições e garantir a precisão.
Programação e precisão
De acordo com Ruegg, responsável de produção e
quem cuida do bom funcionamento das máquinas, a
EvoDeco 10 é excelente, porque, apesar de seu alto
desempenho, a máquina é estável e obedece às tolerâncias extremamente inflexíveis. O resultado é uma
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superfície de excelente qualidade que atende perfeitamente aos critérios de qualidade da alta relojoaria.
As peças programadas são extremamente complexas.
Graças à sinergia entre TB Deco e GibbsCam, as operações mais complexas se tornam facilmente acessíveis e rápidas. “Às vezes, fabricamos uma só peça”
afirmou Ruegg.
Apoiar e gerar o crescimento
Menos de dois anos depois de sua fundação, a
empresa conta com cinco máquinas EvoDeco 10 e
também com um protótipo Tornos. Para concluir,
Steulet explicou : “Evoluímos em um nicho extremamente específico e oferecemos serviços de alto valor
agregado aos nossos clientes. Portanto, precisamos
aliar nosso know-how a máquinas excepcionais e
confiáveis, por isso escolhemos a Tornos.”
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Steulet Microtechnique
Rue St-Maurice 7G
2800 Delémont
info@steulet-microtechnique.ch
www.steulet-microtechnique.ch
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