Editorial

VOCÊ, EM CONSTANTE MOVIMENTO

Você sabia que foi em Moutier que os tornos do
tipo “suíço” foram criados há mais de cem anos ?
Assim como naquela época, a Tornos continua ainda
sendo referência quando se trata da introdução
de soluções inovadoras. E, ao fazê-lo, nosso foco
são sempre as necessidades dos clientes. Graças à
busca por soluções em conjunto com os clientes, a
Tornos conseguiu adquirir bastante know-how em
diversos setores. É por isso que hoje sabemos exatamente como ajudá-lo a progredir. Nossa ambição é
garantir o constante movimento da sua empresa em
sincronia com as máquinas que possui. Para enfatizar esse ideal, criamos o lema “Você, em constante
movimento”. É assim que queremos nos posicionar
no mercado.
Desde a última EMO, muita coisa aconteceu no
Grupo Tornos. Depois de mais de cem anos de
produção de máquinas de alto padrão, juntamos o
nosso know-how para desenvolver e produzir nossas próprias máquinas convencionais, cujos principais componentes são fabricados na Suíça.
Em nossas novas instalações de produção em Xi’an
(China) e Taichung (Taiwan), nossos funcionários
trabalham com a mesma paixão e o mesmo objetivo de sempre : oferecer a você, cliente da Tornos,
a solução ideal para as suas necessidades específicas
de produção. Como declarou nosso Gerente Global
de Produção em uma entrevista, isso só é possível
com uma cooperação harmoniosa e a troca constante de conhecimento entre as equipes que atuam
na Suíça e na Ásia. O exemplo mais recente desta
cooperação frutífera é a Swiss GT 13, que foi apresentada na última decomagazine. Ela será exibida
na EMO, assim como a MultiSwiss, a EvoDeco 10
e a Almac BA 1008, para citar apenas algumas das
inovações apresentadas.

Você está entre os nossos estimados clientes que
se perguntam se deveriam fazer uma revisão completa das suas máquinas ou comprar um produto
de última geração ? Não hesite em nos contatar.
Teremos o prazer de orientá-lo e encontrar a melhor
solução para suas necessidades.
As próximas feiras e exposições são apenas uma das
várias opções para você conhecer o poder inovador
da Tornos. Antes do final do ano, exposições internas serão organizadas em muitas de nossas subsidiárias, onde você terá a chance de conhecer, de
primeira mão, os nossos produtos mais recentes.
Aguardamos ansiosos pela sua visita. Nosso objetivo
é ajudá-lo e poder dizer : Você, em constante movimento !
Atenciosamente
Michael Hauser, CEO

Nesta edição, gostaríamos de já apresentar outro
produto : a Swiss DT 13, que será introduzida primeiramente nos mercados asiáticos. Dê-nos a chance
de convencê-lo hoje dos benefícios obtidos com este
torno do tipo Swiss e seu excelente desempenho. É
desnecessário dizer que o nosso sistema especial
TISIS pode ser utilizado nessa máquina também.
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