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70 % DO TEMPO
DE MANUTENÇÃO EM MENOS
A Tornos Service completa sua oferta de acessórios por um kit de atualização extremamente interessante,
disponível para todas as máquinas do tipo Deco. Trata-se de uma unidade de lubrificação cíclica
automatizada, a decomag encontrou Simon Aebi, responsável pela revisão de máquinas na Tornos,
para aprender mais sobre essa unidade.

decomagazine : Por que esse kit de atualização ?
Simon Aebi : As máquinas Deco eram equipadas de
acordo com a época da lubrificação manual, essa
escolha técnica implica que dezenas de pontos de
lubrificação devem ser verificados regularmente pelo
operador durante as operações de manutenção.
Esse kit permite ganhar tempo e evitar esquecimentos ou erros de manipulação. A máquina continuará sempre bem lubrificada, mesmo se o operador
esquecer de encher o reservatório, a máquina exibirá um alarme.
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dm : Trata-se de um kit que se integra de
maneira inteligente ?
SA : Completamente ! Nossa prestação inclui a
programação do comando numérico, portanto
o sistema é totalmente integrado à máquina, às
regulagens e ao teste do sistema e sobretudo ao
acionamento da mangueira de lubrificação no
interior da máquina. Com o nosso sistema cobrimos mais de 50 pontos de lubrificação, portanto
ele é um sistema tão completo quanto possível.
Asseguramos a lubrificação das guias lineares, bem
como dos parafusos esféricos.

decomagazine 23

Técnico

REVISÃO DE MÁQUINAS
“Nosso serviço de revisão de máquinas foi lançando ano passado e já é um enorme sucesso.
Atualmente, temos duas máquinas Deco 20 e
26 - e 10 eixos sendo reconstruídos - equipadas
com alimentadores e que podem ser configuradas conforme sua necessidade. Se estiver interessado, não hesite em nos contatar !”
Simon Aebi

dm : Quais são as vantagens para o cliente de
um sistema como esse, além de reduzir os custos de manutenção ?
SA : Inicialmente o cliente fica assegurado que a
máquina será lubrificada corretamente durante
seu serviço. Ele se beneficia da peças originais que
garantem uma qualidade e um desempenho inigualável, assim como do suporte da Tornos Service e
de uma garantia de 12 meses. Além disso, somos
os únicos no mercado a propor a automatização
de tantos pontos de lubrificação, trata-se de um kit
de atualização bastante avançado que fornece uma
ajuda preciosa aos clientes.
dm : Um sistema como esse é caro ?
SA : Pelo contrário ! Convido todos os clientes a
entrar em contato com seu fornecedor de serviço
da Tornos para que possa ficar a par das vantagens
desse sistema.

Tornos SA
Industrielle 111
2740 Moutier
Tel. +41 32 494 44 44
Fax +41 32 494 49 07
www.tornos.com
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