Editorial

EVIDÊNCIA VISÍVEL DE
UMA NOVA TORNOS

Para fazer jus à nossa promessa “Você, em constante movimento”, a Tornos constrói incansavelmente um futuro mais produtivo e rentável para os
nossos clientes ao redor do mundo. Seria esta uma
afirmação ousada ? Com certeza, sim, mas nós a
defendemos com total confiança.
Em muitos aspectos, pode-se dizer que a Tornos
de hoje é uma nova Tornos. As evidências são visíveis na perfeição das peças oferecidas pelas nossas
soluções. São visíveis na rentabilidade e na eficiência
oferecidas aos nossos clientes diariamente.
Consideramos nosso novo logotipo e a nova sinalização das máquinas como um equipamento novo
feito sob medida para deixar claro o nosso papel
como parceiro verdadeiramente global, ágil e inovador. É com orgulho que os exibimos, e também
como prova de que você nos escolheu como um
parceiro confiável para soluções em torneamento.
Nosso design corporativo, para o qual nosso logotipo e a sinalização das máquinas contribuem de
modo especial, é evidência dos nossos valores
essenciais : agilidade, receptividade, ousadia, confiabilidade e partilha. Nossa identidade visual transmite
nossa visão pela qual procuramos ser uma empresa
de máquinas-ferramenta inovadoras, com atuação
verdadeiramente global, que continuamente ajuda a
aumentar a competitividade do cliente por oferecer
soluções e serviços de manufatura superiores, em
todo o mundo. Ao mesmo tempo, nossa identidade
visual serve para nos lembrar, todos os dias, de que
trabalhamos para vocês, nossos clientes. Nossa flexibilidade e agilidade são alavancas essenciais para o
sucesso do cliente.
Sua primeira oportunidade de comprovar nosso
compromisso com o cliente, desde nosso novo
logotipo e a sinalização das máquinas à impressionante variedade de soluções, é a AMB 2016. Nela,
você conhecerá a nova MultiSwiss 6x32, a irmã mais
velha da nossa já popular MultiSwiss 6x16, e será
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também apresentado à nova Swiss GT 32, nossa
solução de última geração para facilitar a fabricação
até mesmo das peças mais complexas do mercado.
E experimentará a compacta e flexível SwissNano,
que se estabeleceu como a solução certa e ideal,
por sua cinemática exclusiva que possibilita torneamento, furação, corte, rebarba, desbaste e acabamento. Você verá por que o TISIS e o TISIS Cam são
o seu portal para o mundo da Indústria 4.0 e conhecerá o Serviço Tornos que está por trás de cada uma
das nossas soluções, por todo o ciclo de vida útil da
máquina.
À medida que continuamos a inovar para a satisfação do cliente, convidamos você a conhecer muitas
outras evidências de nosso compromisso. Teremos
muito prazer em recebê-lo na AMB (salão 3, estande
C14) de 13 a 17 de setembro, em Stuttgart, na
Alemanha ; IMTS (estande S-8275), de 12 a 17 de
setembro, em Chicago, nos EUA ; e outros importantes eventos do setor nos próximos meses.
Michael Hauser
CEO
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