Apresentação

FAÇA A DIFERENÇA TREINAMENTOS DA TORNOS
O mercado, assim como a tecnologia, evolui rapidamente. Os treinamentos, cujo objetivo é manter atualizadas
as habilidades do usuário, muitas vezes permitem a redução do tempo de programação e a melhora significativa
da produtividade dos participantes.

Há muito tempo a Tornos se mantém comprometida com a oferta de treinamentos. Por isso, cada
uma de suas subsidiárias está apta a oferecer treinamento de alta qualidade. Simon Lovis, chefe do
departamento de treinamentos em Moutier, explica :
“Além de atualizar as habilidades dos usuários,
o treinamento mantém as equipes motivadas. O
segredo do sucesso está em uma equipe bem treinada e motivada, que realmente possa fazer a. diferença no mercado !”
Cem anos de experiência para
o benefício do cliente
Em todo o mundo, a Tornos tem 12 centros de treinamento e, em cada um deles, oferece-se treinamento de alta qualidade por instrutores altamente
qualificados. Independentemente do setor - tecnologia médica, relojoaria, indústria automobilística ou
micromecânica -, a empresa ajuda os clientes para
que eles possam tirar o máximo proveito das máqui-
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nas da Tornos. A cada curso, os participantes obtêm
treinamento de última geração, adaptado às suas
necessidades específicas. Ao final do treinamento,
eles recebem um certificado.
Dois níveis de treinamento
Os participantes podem escolher entre dois níveis de
treinamento : básico e avançado. Os conteúdos dos
cursos de treinamento avançado, tanto para manutenção quanto para programação, são adaptados às
necessidades específicas dos clientes interessados. O
conteúdo do treinamento é direcionado para aplicação. “Somos a favor de uma abordagem direcionada
para a prática e pequenos grupos para que possamos oferecer apoio personalizado”, enfatiza o Sr.
Simon Lovis, e acrescenta : “Nossos cursos de treinamento são baseados em uma abordagem educativa que visa garantir o máximo de eficiência para os
participantes. Em cada treinamento, os participantes
obtêm apoio personalizado e de alta qualidade”.
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Treinamento em manutenção
O treinamento profissional em manutenção mecânica e elétrica permite que as equipes de manutenção da oficina reduzam o tempo de manutenção,
aumentem a disponibilidade e prolonguem significativamente a vida útil das máquinas. É uma forma
eficaz de garantir a confiabilidade da produção. O
foco dos cursos de treinamento oferecidos é a prática. Graças ao apoio personalizado, é possível aprofundar as habilidades.

Treinamento sob medida
para aplicações específicas
O Sr. Lovis conclui : “Também oferecemos cursos de
treinamento específicos para várias tecnologias, tais
como rosqueamento ou corte de engrenagens”.
Para informações detalhadas, entre em contato com
os especialistas da Tornos em http://www.tornos.
com/en/content/training

Treinamento em programação
do TISIS ou TB-Deco
O treinamento em programação, configuração e
operação das máquinas da Tornos é oferecido em
unidades modulares e direcionadas à prática. O
treinamento em programação é oferecido nas salas
ultramodernas, específicas para tal fim, de cada subsidiária da Tornos. Com relação aos produtos de software TB-Deco ou TISIS, a programação é feita nos
mesmos painéis de controle com os quais as máquinas são equipadas.
Treinamento para a indústria 4.0 com o TISIS
Além da programação “básica”, o treinamento
oferecido pode ser expandido por tópicos futuros
associados ao TISIS e ao Pacote de Conectividade.
Monitoramento da produção, rede de máquinas e
medição da eficiência são outros tópicos abordados
neste curso de treinamento.
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