Editorial

TORNOS : INOVAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS

Quando se fala sobre inovação, os leitores geralmente imaginam modificações substanciais que
revolucionam o mercado, que é o que fizemos
recentemente com a MultiSwiss 6x14. Uma verdadeira inovação revolucionária que rapidamente chegou às oficinas dos nossos clientes.
Contudo, a inovação também pode se referir a
melhorias e modificações que, às vezes, podem ser
quase imperceptíveis, mas que podem visivelmente
transformar a experiência do usuário por meio do
aprimoramento de produtos ou serviços.
Nesta edição da decomagazine, gostaríamos de
apresentar algumas inovações que foram recentemente reveladas pelos nossos engenheiros.
MultiSwiss 6x16
Na página 7, pode-se descobrir a nova MultiSwiss
6x16. Baseada no modelo precursor, com capacidade para barras de 14 mm, esta nova máquina de
vários eixos-árvore oferece as mesmas vantagens,
em termos de estrutura compacta e desempenho,
que a primeira MultiSwiss, até mesmo superando-a.
Swiss DT 26
Na página 11, a nova máquina básica da Tornos
provavelmente atrairá a atenção do leitor. Com
capacidade para barras de 25,4 mm, esta máquina
de 5 eixos, de alto desempenho, será capaz de convencê-lo dos recursos que tem a oferecer.
TISIS
Além disso, você poderá descobrir, na página 45,
como os recursos CAM podem ser integrados ao
TISIS com o auxílio de um desenvolvimento conjunto
entre a Tornos e a Mastercam.
Almac BA 1008

Mas as inovações não param por aí ; a Tornos inova
também em termos de organização e gestão. Isto,
por exemplo, aplica-se à nova linha de montagem
das máquinas EvoDeco, que se beneficia com os
mais recentes avanços de manufatura enxuta. Por
isso, também, oferecem tempos de ciclo bem mais
curtos, aliados a melhores condições de trabalho
para o pessoal qualificado, e qualidade garantida.
As entrevistas lhe darão uma ideia de como nossos
clientes inovam suas oficinas com as nossas soluções de usinagem. Os artigos sobre fornecedores
de produtos complementares, que se concentram
em inovação, assim como em oferecer os melhores
resultados possíveis, complementam esta edição 75
da decomagazine, uma ferramenta que tem sido
utilizada há quase 20 anos para manter os clientes
informados sobre nossas inovações.
Esperamos que você desfrute da leitura. Teremos
o prazer de recebê-lo nas próximas exposições na
Suíça, em outros países europeus, Estados Unidos,
América do Sul e Ásia.
Rocco Martoccia
Head of Product Management
Multispindle

Esta máquina traz um novo eixo B que se soma aos
sete eixos existentes e que expande consideravelmente as possibilidades de usinagem deste equipamento ultracompacto (página 15).
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