“Convido você a nos visitar na EMO Hannover
2017 e a conhecer pessoalmente o que fazemos
para mantê-lo “em constante movimento”
com soluções de fluxo de trabalho que incluem
máquinas, softwares e serviços.”
Heiko Benz Managing Director of Tornos Technologies Deutschland GmbH
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Preparando o caminho
para o futuro na EMO
Heiko Benz1 Managing Director of Tornos Technologies Deutschland GmbH

Assim como o tema da EMO Hannover 2017 é “conectar sistemas para produzir de forma inteligente”, a
Tornos está preparando o caminho para o futuro.
Estamos fazendo isso não só com as soluções preparadas para a Indústria 4.0, mas com produtos inovadores, de modo a ajudar os fabricantes a atender às
necessidades dos clientes em segmentos de mercado
muito exigentes. Nosso estande na EMO Hannover
2017 (salão 17, estande D15) é o lugar para conhecer
nossas soluções de fluxo de trabalho que moldarão
o futuro. Demonstraremos também nosso conhecimento na área da Indústria 4.0 (salão 25, estande
B60).
Hoje, como nunca antes, a Tornos reafirma sua
promessa para o mercado : Você, em constante
movimento. Nossa presença na EMO Hannover 2017
ilustrará perfeitamente esse compromisso, com uma
variedade de soluções para a Indústria 4.0 que levarão
os fabricantes um passo adiante em direção a essa
visão de um futuro mais inteligente, mais produtivo e
voltado para a qualidade no segmento fabril.

Transforme os tornos do tipo Swiss da Tornos
Um exemplo perfeito é o lançamento mundial de
uma solução completamente nova : um robô que
transforma qualquer um dos nossos tornos do tipo
Swiss em uma moderna célula de produção automatizada. Com essa tecnologia avançada, os fabricantes
obtêm uma única solução que pode produzir, limpar,
medir e separar peças usinadas e, quando necessário,
transmitir para cada máquina as correções feitas nos
processos. Perfeitamente alinhadas com a Indústria
4.0, as células de produção da Tornos se valem da
comunicação entre máquinas para ampliar o tempo
de usinagem produtiva e gerar menos defeitos relacionados a erros humanos.

é a oportunidade ideal para conhecer de primeira
mão esta solução capaz de usinar perfeitamente até
mesmo as peças mais difíceis.

Uma linha completa de produtos MultiSwiss
A EMO Hannover 2017 é também a oportunidade
ideal para conhecer, pela primeira vez e todas juntas
em um só lugar, nossas três máquinas MultiSwiss.
Com mais de 200 máquinas MultiSwiss 6x16 instaladas nas fábricas de clientes em todo o mundo, esta
linha de soluções veio para “mudar o jogo”. Com a
MultiSwiss, a Tornos facilita o ingresso no mundo da
usinagem com vários eixos-árvore, além de melhorar
a qualidade das peças e a acessibilidade da máquina.
Hoje, com a MultiSwiss 6x32 e a MultiSwiss 8x26 ambas concebidas com base na filosofia e na tecnologia que provou ser um grande sucesso na MultiSwiss
6x14 e na MultiSwiss 6x16 -, a Tornos oferece uma
linha completa de soluções MultiSwiss para produzir
peças com diâmetros que variam de 4 mm a 32 mm.

TISIS : o seu portal para a Indústria 4.0
A EMO Hannover 2017 é também o local ideal para
conhecer nosso software de programação TISIS,
alinhado com a Indústria 4.0, ao vivo e pessoalmente.
Como portal para a Indústria 4.0, o TISIS põe ao seu
alcance a eficiência de produção da Indústria 4.0 :
com ele, os operadores podem operar interativamente
a máquina e intervir durante o processo de usinagem para gerenciar situações de imprevisto. Como
resultado, obtêm-se uma programação absolutamente sem esforço e o monitoramento de processos
em tempo real para impulsionar a produtividade e a
qualidade, no presente e no futuro.
Convido você a nos visitar na EMO Hannover 2017 e a
conhecer pessoalmente o que fazemos para mantê-lo
“em constante movimento” com soluções de fluxo de
trabalho que incluem máquinas, softwares e serviços.

A novíssima SwissDeco
Outra solução de fluxo de trabalho que visa ao futuro
é nosso novo torno multitarefa SwissDeco, com eixo
único, para acelerar o seu sucesso nos exigentes
setores automotivo, médico, odontológico, eletrônico
e aeronáutico. Em nosso estande na EMO, você
descobrirá a SwissDeco 36. A EMO Hannover 2017
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Heiko Benz se juntará ao Grupo Tornos em 18 de setembro de 2017.
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