Apresentação

A REGIÃO TECNOLÓGICA DE JURA
Quem conhece a região de Jura, na Suíça, entende muito bem o fascínio singular que ela oferece. Hoje em
dia, a palavra “Jura” é muitas vezes utilizada para se referir a toda a região circundante : a cordilheira de Jura.
Outrora uma região periférica, ao longo dos séculos, cultivou-se aí uma tradição de artesanato. Assim, não é
de surpreender que muitos dos principais fornecedores de tecnologias e produtos de precisão da Suíça façam
da região o seu lar. Muitos recorrem à Motorex para suas necessidades de lubrificantes.

Fluidos de usinagem inovadores são a chave para dominar os avanços : a inspeção da tecnologia de fluidos tornou-se parte da rotina da fábrica.

Por causa do relativo isolamento de Jura, os agricultores que ali viviam estavam acostumados a fazer
tudo sozinhos, como, por exemplo, suas próprias
armas, seus próprios serviços de encanamento e
serralheria, etc. Desta forma, eles acumularam uma
grande riqueza de conhecimento técnico e habilidades práticas. Por conseguinte, a indústria de relojoaria, em particular, gradualmente tomou forma
na região ao redor de Neuchâtel, no século 17. Os
habitantes da região podem não ter sido os inventores da arte da relojoaria, mas certamente lá ela
encontrou solo fértil. De modo especial, dois grupos de artesãos contribuíram para o seu desenvolvimento : os serralheiros e os ourives. Com o tempo,
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eles cada vez mais não só reparavam e modernizavam relógios de parede e de pulso, mas também
desenvolviam os seus próprios produtos. Por fim,
a própria indústria relojoeira surgiu e prosperou ao
ponto de, no início do século 20, mais da metade de
todos os relógios vendidos em todo o mundo serem
originários de Jura.
A habilidade se constrói sobre si mesma
Hoje, o “arc jurassien suisse” tornou-se um centro
de tecnologia movido pela indústria e extremamente
bem desenvolvido, que se distingue pela sua ampla
gama de trabalhadores altamente qualificados e
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Trabalhando em estreita colaboração com as indústrias da precisão
(metalurgia, engenharia mecânica,
micromecânica e microtecnologia,
dispositivos médicos e relojoaria), a
Motorex tem sido um parceiro de lubrificação confiável há muitos anos. Muitas vezes
assumindo um papel de “ingrediente secreto”,
entre as áreas fundamentais de especialização da
Motorex estão
• consultoria em todos os processos que envolvem
fluidos de usinagem
• projetos de sinergia, ou seja, projetos de desenvolvimento conjunto
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• a solução logística “Easy Tank”, do tipo ‘just-in-time’, voltada para o cliente
• seminários técnicos e treinamento avançado na
Motorex
• atendimento técnico especializado ao cliente,
inclusive atendimento no local
Sucesso baseado da partilha
Quer se trate de uma nova aplicação, avanços em
processos existentes, melhorias de desempenho ou
otimização de uma linha diversificada de produtos,
sempre que os fluidos de usinagem e operação contribuem para um processo de produção, o diálogo
contínuo com a Motorex é fundamental para o
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sucesso duradouro. A Motorex tem uma longa tradição de partilha do conhecimento que é testemunho
da confiança que muitos clientes distintos têm na
marca. Outro forte ponto de venda é a equipe altamente treinada de químicos e engenheiros, sempre
pronta para ir diretamente à raiz de qualquer aplicação de tecnologia de lubrificantes, respaldada pela
moderna infraestrutura de seus laboratórios.
Não restam dúvidas de que a Motorex, com suas
várias atividades de cooperação e produtos Swissline
pioneiros, nunca perde de vista o objetivo de oferecer benefícios mensuráveis aos clientes.
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Motorex AG Langenthal
Atendimento ao cliente
Caixa postal
CH-4901 Langenthal
Tel. +41 (0)62 919 74 74
Fax +41 (0)62 919 76 96
www.motorex.com
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