Editorial

QUAIS SÃO AS NOVIDADES DA AMB 2014 ?

A maioria de nossos clientes estão curiosos para
saber mais sobre os novos desenvolvimentos tecnológicos da Tornos e não há melhor lugar para conferir nossas máquinas do que na AMB em Stuttgart.
É uma excelente amostra da nossa atual linha de
produtos e ainda lançaremos dois novos produtos
na AMB desse ano. Temos o imenso prazer de apresentar duas máquinas novas da nossa linha intermediária de produtos : a CT 20 e a Swiss GT 26, que
pertencem respectivamente às linhas Delta e Gamma
da Tornos.
A CT 20 é extremamente funcional e eficiente.
Imagine como é ter um dos modelos de 5 eixos que
comporta até 10 ferramentas rotativas acopladas
a uma firme base permitindo que a máquina usine
materiais duros ou exóticos. Ao olhar para a Swiss
GT 26, você percebe que é uma máquina muito
eficiente. Sua ferramenta rotativa do tipo cartucho
permite que a máquina realize operações de valor
agregado como o fresamento de polígonos ou a
turbilhonagem e com sua capacidade de uma polegada, a máquina está muito bem equipada para
satisfazer nossos clientes. A MultiSwiss também
estará exposta no estande, onde mostraremos como
as bobinas hidráulicas são feitas. A MultiSwiss é
uma nova e revolucionária linha de produtos que
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preenche a lacuna existente entre as fresadoras
monofuso e multifusos. Ela está fazendo muito
sucesso na Europa e na Ásia, já é uma das mais
vendidas na Alemanha. Por fim, apresentaremos a
Tornos SwissNano e a Almac BA 1008. A SwissNano
é uma fresadora tipo suíço desenvolvida especialmente para peças pequenas de alta precisão. Quase
todos os nossos clientes elogiam a precisão excepcional dessa máquina, principalmente os mícrons e o
excelente acesso à área de usinagem - um recurso de
extrema importância quando se trata de peças tão
pequenas. A Almac BA 1008, irmã da SwissNano,
também estará no nosso estande onde mostraremos
como ela foi projetada para lidar com peças prismáticas de pequenas dimensões para que você veja toda
a eficiência dessa máquina de fresamento de peças
pequenas. Você não pode perder ! A máquina de fresamento extremamente eficiente e de alta precisão
CU 2007 também estará presente no estande com o
recurso para aplicações com 5 eixos.
Não deixe de conferir a Tornos na AMB desse ano !
Jens Kuettner
Diretor de gerenciamento
Tornos Technologies Alemanha
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