Editorial

PREZADO LEITOR, PREZADA LEITORA,

O primeiro trimestre do ano já está chegando ao
fim, mas ainda gostaria de fazer novamente uma
pequena retrospectiva. O ano passado certamente
foi um marco na história da Tornos. No segundo
ano após o lançamento da nova orientação estratégica, que trazia o fortalecimento da internacionalização do grupo como a meta mais importante,
já éramos como o segundo maior fabricante de
máquinas de cabeçote móvel no campo padrão com
nossos CT 20 e Swiss GT 26, depois que pudemos
contar com a nova fábrica da Tornos Xi’an na China
desde o terceiro trimestre do ano passado.
Tornos e máquinas padrão : dá para juntar ? Dá,
sim ! Há mais de 100 anos, a Tornos ocupa-se com
o desenvolvimento máquinas de cabeçote móvel e
estabeleceu-se internacionalmente como pioneira
na tecnologia de torneamento. Com sua capacidade
inovadora, a Tornos sempre conseguiu apresentar
novidades com tecnologia de ponta, lançando tendências que acabaram se tornando padrões.
Assim, a atual transferência de nossa longa experiência na produção de tecnologia de ponta para
alguns produtos é apenas uma consequência.
Tais produtos, graças à sua diversidade, precisão e
robustez, deverão ser capazes de atender uma clientela ainda maior. Contamos ainda com a incorporação de componentes importantes que serão produzidos na Suíça. Somente assim poderemos garantir
que nossas novas máquinas atenderão às exigências
únicas e bastante elevadas às quais somos submetidos e, por outro lado, teremos a certeza de que
o “coração” – e, com ele, a engenharia e o know-how – terão a assinatura da Tornos.
Nesta edição da decomag serão apresentadas as
próximas novidades da casa Tornos : EvoDeco 10 e
16 (S. 7), ambos com um novo e abrangente design
e muitas melhorias ; há ainda a Swiss GT 13 (S. 11),
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pois é o segundo produto da linha GT. Além disso,
com a MultiSwiss (S. 23) e a Almac BA 1008 (S. 15),
oferecemos novas possibilidades de fabricação.
Nosso objetivo é sempre oferecer a nossos clientes valor agregado com todos os nossos produtos.
Independente se fabricados na Suíça ou na Ásia e se
o foco do cliente é a complexidade, a qualidade ou
a produtividade, oferecemos uma solução adequada
às necessidades de nossos clientes.
Espero que vocês tenham uma leitura inspiradora
com esta edição da decomagazine.
Michael Hauser
CEO
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