“A era dos tornos com vários
eixos exclusivamente projetados
para produção em larga escala já
faz parte da história !
Bruno Allemand Head of Sales and Marketing
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As melhores soluções
à sua disposição
Bruno Allemand Head of Sales and Marketing

Nesta nova edição da decomagazine, com layout
totalmente renovado, você terá a oportunidade de
descobrir várias inovações e histórias de sucesso de
clientes e usuários de todas as nossas linhas de produtos, desde as máquinas mais simples até as mais
avançadas. Neste editorial, gostaríamos de fornecer
as últimas notícias sobre as linhas MultiSwiss e
EvoDeco.

MultiSwiss – produtividade e flexibilidade
Finalmente, conseguimos ! A Tornos agora oferece
uma linha abrangente de máquinas MultiSwiss que
vão desde a MultiSwiss 6x16 até a MultiSwiss 8x26 e a
MultiSwiss 6x32. Hoje, somos capazes de oferecer uma
solução extremamente interessante que conta com a
flexibilidade de um torno tipo Swiss convencional de
um único eixo-árvore e a mesma facilidade e rapidez
de regulagem.
Além de aumentar a capacidade de usinagem graças
à possibilidade de trabalhar com barras maiores,
de até 32 mm, os novos modelos MultiSwiss aumentam a capacidade de usinagem geral por poderem,
sobretudo, ser equipadas com até seis eixos Y. Além
disso, o eixo adicional localizado no contraeixo
amplia a possibilidade de usinagem traseira, uma
vez que, agora, é possível instalar quatro ferramentas
que permitem a usinagem traseira das peças. Com
sua ergonomia, que provou ser um grande sucesso
no modelo MultiSwiss 6x14, a nova máquina é uma
alternativa valiosa que pode facilmente substituir até
cinco máquinas de eixo único para tarefas de produção semelhantes. A era dos tornos com vários eixos
exclusivamente projetados para produção em larga
escala já faz parte da história !

um pouco mais sobre as máquinas MultiSwiss, leia
a entrevista concedida pelo Sr. Laurent Martin, que
chefia sua empresa homônima. Na página 15, o CEO
desta grande empresa especializada em tecnologia de
vários eixos-árvore fornece detalhes completos sobre
as mais recentes máquinas da Tornos.

Avançando rumo à moderna
tecnologia de eixo único
Em 2017, celebraremos o 20o aniversário de entrega
da nossa primeira máquina Deco. Por ocasião deste
evento e como forma de agradecer aos nossos clientes
fiéis, oferecemos um programa de troca de máquinas
Deco que possibilita a substituição por uma EvoDeco
em condições bastante favoráveis.
Assim, você pode obter fácil e rapidamente a moderna
tecnologia de eixo único, sem precisar mudar seus
hábitos. Os acessórios e os porta-ferramentas são
compatíveis, e a cinemática da máquina - bem conhecida, testada e comprovada - é a mesma. Os operadores poderão retomar o trabalho imediatamente, além
de ter à disposição as inúmeras vantagens da nova
tecnologia : especificamente, as altas taxas de aceleração e desaceleração, maior rigidez e mais estabilidade
térmica, para citar apenas algumas.
Não hesite em entrar em contato com a representação mais próxima da Tornos para obter informações
detalhadas sobre as novas máquinas MultiSwiss, a
oferta EvoDeco e outras soluções para produção.

Com a nova série de tornos com vários eixos, é possível aumentar a capacidade de resposta e melhorar a
qualidade das peças produzidas, graças às características hidrostáticas desses produtos. Caso queira saber
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