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SUCESSO SECULAR
Em 2015, a Utilis AG em Müllheim celebrará seu 100º aniversário com diversas comemorações para os clientes,
parceiros e colaboradores. O início das celebrações foi a PRODEX deste ano.

2015 está chegando, ano em que a Utilis AG de
Müllheim celebra seu grande aniversário : 100 anos
de uma movimentada história. E este tempo transformou a Utilis no que é hoje : uma empresa suíça
com mais de 70 colaboradores, certificada pela ISO
e de atuação internacional. Porém, todo empresário
sabe que o que está na superfície esconde um árduo
trabalho, por isso que o sucesso empresarial não é
conquistado do dia para a noite. É preciso um faro
apurado pelo mercado, sede de conhecimento, persistência e técnicos engajados que esforçam-se juntos. Só assim nascem produtos competitivos, como
os comercializados pela Utilis.
Produtos de qualidade suíça
A Utilis AG é uma empresa suíça especializada em
ferramentas de processos de produção de retirada de cavacos na indústria de microusinagem.
Juntamente com a fabricante do Ovomaltine em
1939, a Utilis desenvolveu um mixer para a produ-
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ção de bebidas lácteas. Ainda hoje esta máquina
singular pode ser encontrada em algumas cafeterias e restaurantes. A linha de produtos Multidec®,
desenvolvida internamente, também é famosa.
Assim como qualquer empresa, a Utilis também buscou oferecer a qualidade suíça, de acordo com a ISO
9001 desde 1994. As responsabilidades da empresa
são surpreendentes : os clientes não buscam apenas
o produto mais barato, mas também querem confiança, precisão e continuidade.
Festa em 2015
“Um sucesso tão duradouro só é alcançado graças a
colaboradores competentes e clientes fiéis”, afirma
Mario Macario, presidente da empresa. Por isso,
o aniversário será comemorado com os clientes e
colaboradores em diversas ocasiões distribuídas ao
longo do ano que vem. “Deste modo, poderemos
agradecer pela confiança e brindar por um futuro
conjunto”, continua Macario.
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OS PILARES DE UM SÉCULO
Em 1868, os irmãos Ernst abriram uma oficina mecânica em Müllheim. Em 1915, ela
tornou-se uma sociedade anônima chamada
Utilis AG. A partir daí, passo a passo, continuou-se de forma inovadora e engajada : em
1925, houve o lançamento do ENDFIX, um
produto para a usinagem de extremidades de
hastes, fios e tubos. Em 1939, o legendário
mixer da Ovomaltine. Em 1952, a incorporação da representante suíça da indústria de
metal Plansee GmbH (hoje CERATIZIT AG). Em
1992, o lançamento da própria linha de produtos Multidec®. Em 2002, a fundação da
filial Utilis France, na Alta Saboia. Em 2013, a
abertura do escritório de vendas em Xangai.
www.utilis.com.

Com os jovens no futuro
A Utilis gosta de oferecer algo de seu sucesso. Por
isso, no ano de seu aniversário, a empresa apoiará
o projeto ROKJ Thurgau-Konstanz, que auxilia crianças carentes e famílias pobres da Suíça. O objetivo
é dar às crianças a possibilidade de desenvolver seu
potencial e talento, melhorar suas chances de partida e integrá-las à sociedade. Graças ao ROKJ, uma
garota órfã de 12 anos, que mora em um orfanato,
pode participar de um acampamento de escoteiros.
Graças ao ROKJ, uma mãe solteira pode oferecer ao
seu filho aulas de guitarra. O que frequentemente é
subestimado : ainda hoje, 590.000 pessoas vivem na
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pobreza na Suíça, entre elas, 250.000 são crianças.
“Decidimo-nos por este projeto porque queremos
investir nos jovens, que são nosso futuro”, afirma
Macario.

Portfólio de produtos competitivos
Os produtos únicos fabricados pela Utilis passaram
por uma mudança surpreendente nos últimos anos.
No início, as rodas d’água pertenciam ao programa
de fabricação e, com a mobilidade crescente, abriu-se o campo de negócios com bicicletas, motocicletas e automóveis. Um exemplo são os dínamos, cuja
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produção é, inclusive, protegida por patente. O clássico certamente foi o ENDFIX, lançado no mercado
em 1925. Com ele, foi possível utilizar extremidades
dos fios em diferentes formas. Com certeza um dos
destaques foi o mixer da Ovomaltine, desenvolvido
pela Utilis em parceria com a Dr. Wander AG em
1939. Ainda hoje, é possível encontrá-lo em algumas cafeterias com atmosfera nostálgica. Entre os
sistemas de ferramentas de maior sucesso está a
Multidec®. Esta linha de produtos une as vantagens
dos tornos clássicos com as exigências dos centros
de torneamento de cabeçotes deslizantes.

pela cunha de ajuste. Isso traz segurança ao usuário
e libera espaço na sala de máquinas.
Além da fabricação e da comercialização dos produtos próprios, a oferta abrange também produtos de
marcas nacionais e estrangeiras para a usinagem de
cavacos.
Para mais informações : Utilis AG, Müllheim,
Telefone 052 762 62 62, info@utilis.com

O novo nível de controle de cavacos
para desempenhos ainda melhores :
Multidec®-Cut 3000
A plaqueta com nível de controle de cavacos “GS”
foi desenvolvida com a utilização de uma tecnologia
de fabricação nova e revolucionária. A geometria, o
metal duro e a cobertura são adequados entre si de
forma ideal para o corte de aços sem liga, além de
aços de baixa e alta liga. O resultado é uma plaqueta
que promete um enorme aumento na produtividade.
Refrigeração interna integrada
recém-inventada : Multidec® lubrificante
Há tempos, os operadores procuram por uma solução para trazer o fluido de refrigeração para mais
perto do corte, exatamente onde o cavaco surge. A
Utilis a descobriu : o sistema de lubrificação Multidec
leva o fluido de refrigeração diretamente ao corte
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Utilis SA
Outils de précision
Kreuzlingerstrasse 22
CH-8555 Müllheim
Tel. + 41 52 762 62 62
Fax + 41 52 762 62 00
info@utilis.com
www.utilis.com

decomagazine 51

