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APPLITEC – NOVO CATÁLOGO 2015-2017
O novo catálogo da ’Applitec foi totalmente revisado, tanto no design quanto na maneira de apresentar os
artigos. Encontro com Patrick Hirschi, especialista de venda e marketing.

As diversas novidades que a Applitec, empresa líder
em tecnologia, apresenta à sua rede de revendedores e aos clientes receberam o devido destaque graças ao novo catálogo do fabricante de ferramentas
de corte para desbaste e micromecânica. Tudo feito
para facilitar as consultas do usuário. “A finalidade é
para que eles encontrem rapidamente o artigo desejado” explica M. Hirschi na introdução.

decomagazine : Ao folhear o novo catálogo,
ficamos surpresos por não encontrar as novidades sobre o Siams 2014. Vocês esqueceram a
linha IN-Line intencionalmente ?
Patrick Hirschi : Sim, não queríamos que nosso
novo catálogo excedesse as 400 páginas (risos).
Falando sério, nossa nova linha IN-Line (suportes e
barras de mandrilamento) apresentada durante a
SIAMS em maio de 2014, foi propositalmente reti-
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rada da edição 2015-2017. porque estamos no início de um programa completamente novo que deve
evoluir rapidamente de acordo com seu sucesso.
Nosso departamento de P&D trabalha em função
dos complementos baseados na demanda de nossos clientes. Por outro lado, devemos ainda finalizar
a distribuição em certos mercados. A linha IN-Line
é representada em duas páginas logo no início do
novo catálogo. Uma brochura completa do programa IN-Line atual está disponível para download
em nosso site.
dm : o design da cobertura é bastante sóbrio e
semelhante ao antigo. Você não tem intenção
de trocá-lo ?
PH : Se optamos por um design de cobertura sóbrio
e semelhante ao antecessor para o catálogo 20152017, é porque o conteúdo é o mais importante
e contém muito mais do que “imagens bonitas”.
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O design e a diagramação do novo catálogo são
resultado de uma colaboração estreita com uma
fonte externa à empresa, especialista em tipografia.
Nosso principal produto da linha TOP-Line, número
um no mercado há mais de 15 anos, devia estar na
capa. A foto mostra nosso sistema de fixação com
dois parafusos e dentes alternados 100 % rígido da
Applitec.
Quanto a pastilha ZXT apresentada, é uma plaqueta
de referência da linha TOP-Line. É uma pastilha bidirecional com quebra-cavaco que permite um domínio excepcional do cortador até nos materiais mais
elaborados. A contracapa do catálogo com a sua
gama de ferramentas Applitec completa a coleção

“alto desempenho” das ferramentas de referência
para desbaste e informa que existem volumes específicos para quase todas as linhas de produtos.
dm : Na segunda página da capa, a Applitec
revela em seu catálogo um vislumbre de uma
das instalações de produção pela primeira vez,
além de um panorama geral de uma parte do
estoque que contém milhares de itens prontos
para o uso. Por que iniciar o novo catálogo com
fotos e com pensador, logotipo da Applitec,
translúcido ?
PH : Primeiro, o pensador é parte integrante da
marca. Eu diria que ele simboliza a consciência, a
criatividade e inovação constante na mente dos
colaboradores. As três fotos têm o objetivo de compartilhar, antes de tudo, aos nossos clientes mais
distantes uma “vista aérea” da nossa principal instalação em Moutier, uma visão geral do ambiente
e da tecnologia avançada dos meios de produção
utilizados na fabricação de nossas ferramentas, bem
como uma imagem sobre a importância que damos
à embalagem e armazenamento dos nossos artigos.
Mais de 9700 tipos de artigos estão disponíveis em
estoque.
dm : No total, 9 linhas de produtos são apresentadas no novo catálogo 2015-2017. Poderia
falar mais sobre isso ?
PH : Claro ! Em primeiro lugar, gostaria de salientar que o nosso catálogo inclui 3 linhas a mais que
nosso catálogo antigo.
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TOP-Watch – Capítulo 1

TRIO-Line – Capítulo 2

Trata-se de um complemento da linha TOP-Line. O
programa TOP-Watch está em constante evolução e
é desenvolvido em colaboração com nossos clientes
fabricantes e fornecedores relojoeiros. Os formatos e revestimentos específicos da linha TOP-Watch
permitem a usinagem de peças muito pequenas
(D < 0,05 mm) em novos materiais utilizados na
fabricação de relógios. A TOP-Watch é uma linha
importante no mercado suíço.

A linha TRIO-Line é um programa de portaferramentas e de pastilhas de 3 cortes com um conceito inspirado em um encaixe de dentes em Y que
garante rigidez e apoio com uma fixação de um
parafuso.
O formato TX da TRIO-Line é um programa de pastilhas de canais circlips segundo as normas DIN6799
et DIN471.
MICRO-Line – Capítulo 8

UMA FERRAMENTA
INDISPENSÁVEL
Missão cumprida pela equipe de marketing, pois o novo catálogo está on-line para
download no site desde o dia 20/10/2014
www.applitec-tools.com e estará disponível
para distribuição em todo o mundo a partir do
dia 10/11/2014.
Alguns números do novo catálogo Applitec
2015-2017 em comparação com a edição
anterior :
• > 80% de volume (páginas)

A linha de ferramentas dinâmicas em metal de extremidades cilíndricas de Alfatool. Um acabamento
polido, retilineidade e concentricidade mais rígida
do que exige a norma fazem com que as microfresas, microbrocas, centralizadores, fresas para gravação e fresas para acabamento da MICRO-Line sejam
particularmente apreciadas no microfresamento de
altíssima precisão. A MICRO-Line abriu as portas
para a Applitec no setor de micromecânica.
Vários novos artigos vieram completar nossas outras
linhas de produtos já conhecidas nos catálogos
anteriores, os quais relembramos aqui brevemente :
ECO-Line – Capítulo 3
A linha econômica de alta qualidade da Applitec.

• 384 página
• 3 novos capítulos (Nº1 segue - TOP-Watch,
Nº3 -TRIO-Line e Nº8 MICRO-Line)
• > de 1000 itens suplementares
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ISO-Line – Capítulo 4
O complemento Applitec de porta-ferramentas e
pastilhas em diversos formatos de corte e nuances.
Todos os itens têm sido objeto de uma nova designação de referências baseadas na norma.
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CUT-Line – Capítulo 5
O corte de precisão por excelência. Os porta-ferramentas com encaixe perfeito para fixação otimizada
da pastilha com soluções podem cortar diâmetros
de até 65 mm. Essa linha abriu outros setores de atividade além do torneamento na Applitec.
MODU-Line – Capítulo 6
Dedicamos nove páginas do nosso novo catálogo
aos suportes de base e porta-pastilhas para máquinas Tornos. Quatro deles para SwissNano e um para
Swiss ST 26
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dm : obrigado, Sr. Hirschi, por essa apresentação completa, o que o senhor diria aos leitores
da decomagazine para concluir ?
PH : O novo catálogo Applitec 2015-2017 e as brochuras separadas são ferramentas de informações
essenciais para os nossos clientes e revendedores.
Eles permitem ir mais longe e fazer melhor uso de
suas máquinas Tornos. Caso tenha interesse por
nossas soluções e pelo catálogo, gostaria de convidá-los a entrar em contato com seu distribuidor
local ou conosco no endereço abaixo.

TOOLING-Line – Capítulo 7
Um programa complementar para MICRO-Line compreende entre outros o porta-rolete e roletes de MD
esquerda e direita, D 8,00 a 20,00 mm.
CIRCO-Line – Capítulo 9
Extrafina, fina, grossas e especiais são os tipos de
fresas dentadas em metal duro APPLITEC. De Ø
8 mm até Ø 160 mm com os porta-fresas com fixação dianteira e traseira. CIRCO-Line é uma referência produtiva e confiável para nossos clientes.

42 decomagazine

Applitec Moutier SA
Swiss Tooling
Chemin Nicolas-Junker 2
CH-2740 Moutier
Tel. +41 32 494 60 20
Fax +41 32 493 42 60
info@applitec-tools.com

04 / 14

