Editorial

“NÓS TORNAMOS POSSÍVEL”

A Tornos e suas soluções produtivas permitem que
você realize seu trabalho diário com mais êxito.
Seguiremos este objetivo também no futuro.
Há alguns meses, a Tornos se empenhou totalmente
no desenvolvimento de duas máquinas, a CT 20 e a
Swiss GT 26. Essas máquinas Tornos, que são voltadas para o segmento intermediário
e fabricadas na Ásia, estão disponíveis no mercado desde meados de
julho. Elas complementam os produtos de alta tecnologia fabricados na
Suíça. Tanto na Ásia, como na feira
IMTS (International Manufacturing
Technology Show, de Chicago - EUA),
essas máquinas atraem o interesse
e a atenção dos usuários por serem
fáceis de usar. Na feira AMB, em
Stuttgart (Alemanha) e na BIMU, em
Milão (Itália), elas também despertaram bastante
curiosidade e a entrada dos pedidos confirmou essa
impressão.
Você já viu estes produtos novos da Tornos ?
Há alguns meses, a Tornos desenvolveu inúmeras
soluções para os seus melhores produtos, que são
a SwissNano, a EvoDeco e a MultiSwiss. Elas garantem um resultado ainda mais triunfante no seu trabalho diário.
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Recentemente, lançamos a 100. MultiSwiss. Esse
produto está mundialmente disponível para diversos
clientes de vários segmentos do mercado, inclusive
fora do ramo automotivo, micromecânico e médico.
Você já testou se seus aplicativos poderiam produzir
de forma ainda mais eficiente em uma MultiSwiss ?
A Tornos está presente em todo
mundo e focada no cliente. Sempre
haverá especialistas em vendas e
aplicação próximos a você postos de
atendimento e suporte ao cliente a
sua disposição
Visite nossa página www.tornos.com,
saiba mais sobre nossos produtos ou
agende uma visita com um de nossos
vendedores.
É sempre um prazer receber você em
na nossa fábrica ou em uma de nossos estabelecimentos, aqui ou no exterior.
Desejo a todos uma boa leitura dessa edição valiosa
da decomag. Quem sabe em breve teremos sua história publicada para nossos importantes e fiéis leitores ?
Bruno Allemand
Head of Sales and Marketing
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