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Uma linha de máquinas
abrangente e modular
Philippe Charles Head of Product Management
Swiss-type/Market Segment Manager Medtec

“Seja qual for a sua necessidade, temos a solução
adequada” – esta declaração pode soar um pouco
trivial e parece ter saído diretamente de um manual
de marketing. No entanto, eu a tenho utilizado com
bastante frequência há vários meses.
E qual seria o motivo ? Nossa linha de máquinas é
extremamente abrangente e caracterizada por um
conceito de ferramentas modulares. Hoje, somos
capazes de oferecer uma variedade exclusiva de soluções para vários segmentos de mercado, tais como
micromecânica, indústrias médica e eletrônica, bem
como para o setor terceirizado.
Nossas soluções vão desde a máquina CT 20, um
torno robusto e potente, do tipo Swiss, com cinco
eixos, oferecido a um preço atraente, até as famosas
máquinas EvoDeco com 10 eixos lineares. Nesse intervalo, oferecemos as máquinas Swiss DT e Swiss GT,
esta última concebida para diâmetros entre 13 mm
a 25,4 mm, ou até 32 mm, no caso do modelo
Swiss GT 32. Cada uma dessas máquinas é dotada
de zonas de ferramentas modulares que lhes permitem ser equipadas com todos os tipos de porta-ferramentas e acessórios.
Na última edição da decomagazine, por exemplo,
apresentamos o novo módulo de fresamento
de engrenagens da Swiss DT 13, mas esta é apenas
uma entre várias outras opções. Aliás, em breve

estaremos oferecendo um módulo de fresamento
de engrenagens para a Swiss DT 26. Além disso, os
porta-ferramentas do modelo Swiss DT também
podem ser usados nas máquinas Swiss GT, o que
proporciona às oficinas uma flexibilidade alta e
muito bem-vinda. As máquinas Swiss GT 26 e
Swiss GT 32 podem ser equipadas com um eixo B
extremamente rígido, que também é dotado de um
conceito modular. Com esta opção, as máquinas
extrapolam ainda mais os limites de usinagem.
As máquinas EvoDeco são os modelos de maior
destaque da linha de produtos da Tornos. Elas são o
resultado de mais de 20 anos de aperfeiçoamentos e
continuam sendo as máquinas mais produtivas do
mercado. Nos últimos vinte anos, foram entregues
nada menos que 10 mil máquinas Deco e EvoDeco.
Estamos comemorando devidamente seu aniversário
com uma oferta especial, sob o slogan de “time
to turn”, que pode ser encontrado em nosso site
tornos.com.
Eu poderia continuar escrevendo este texto infinitamente, graças à nossa grande variedade de soluções.
No entanto, a maneira mais fácil é convidá-lo a
entrar em contato conosco, para descobri-las por si
mesmo.
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