“Seja qual for sua
necessidade de automação,
a Tornos tem a solução.”
Michael Hauser CEO, Tornos

4

decomagazine 03-2018

EDITORIAL

|

Descubra nossas
soluções preparadas para o
futuro na AMB e IMTS
Michael Hauser CEO, Tornos

A fabricação atual encontra-se na alvorada de uma
nova era : A Indústria 4.0 - e, em linha com o compromisso da nossa marca, “We keep you turning”, a
Tornos continua inovando mais do que nunca para
ajudá-lo a usufruir de novas capacidades e continuar
no ritmo do futuro. Nas próximas duas grandes feiras comerciais — AMB 2018 em Stuttgart, Alemanha,
e o International Manufacturing Technology Show
(IMTS) em Chicago, EUA — você poderá descobrir as
soluções preparadas para o futuro da Tornos.

AMB 2018
Você está convidado para nos visitar de 18 a 22 de
setembro na nossa apresentação de 200 m2 na AMB
2018 (corredor 4, bancada 4A11) para descobrir as muitas maneiras em que a Tornos está inovando para
posicionar sua operação de fabricação para o futuro.
Um exemplo é o design completamente novo do
nosso MultiSwiss 6x16, agora alinhado com o resto
da família MultiSwiss em termos de uso ergonômico.
Com o MultiSwiss 6x16 redesenhado, você continua
tendo o mesmo alto desempenho de fama mundial —
mas com a ergonomia melhorada, esta solução ajuda
seus operadores de máquinas a alcançarem esse
desempenho.
Para culminar, o MultiSwiss redesenhado apresenta
o novo painel de controle da Tornos (TCP) - o mesmo
que você poderá encontrar em nossa nova linha
visionária de máquinas de alta tecnologia para o
torneamento de barras, a SwissDeco. O TCP elimina a
complexidade do trabalho do seu operador ao incluir
apenas os pontos de contato mais essenciais. Seu
software funciona exatamente como um software de

smartphone, de acordo com a Indústria 4.0 : intuitivo
de usar, seja seu operador um jovem milenial perito
em tecnologia ou um operador de máquinas da velha
guarda.
E falando em soluções prontas para o futuro, você
não vai querer perder nosso novo SwissDeco na
AMB 2018. Recebida com um excelente feedback
na sua introdução na EMO Hannover 2017, a linha
SwissDeco foi ampliada para incluir o SwissDeco TB,
com uma torre montada em um eixo B para
ajudá-lo a usinar perfeitamente as peças mais difíceis. Representando a visão da Tornos sobre a oficina
do futuro, essa gama de máquinas também apresenta
nosso TCP inteligente e intuitivo.
Além disso, no seguimento do grande sucesso do
nosso SwissNano 4, a AMB 2018 é o lugar para
experimentar nosso novo SwissNano 7, com mais
capacidade e mais ferramentas. Reconhecida como
a especialista em micro e nano precisão, esta solução
premium coloca-o no caminho para o futuro com sua
incrível ergonomia, excelente cinemática e estabilidade termal que aumenta ainda mais sua precisão. E
enquanto você estiver nos visitando, você vai querer
experimentar nosso Swiss GT 32 emparelhado com
uma célula robótica para armazenar e carregar peças
dentro da máquina. Seja qual for sua necessidade de
automação, a Tornos tem a solução.

IMTS 2018
Se você planeja estar na IMTS 2018, de 10 a 15 de
setembro, no McCormack Place, em Chicago (EUA),
você terá mais um vislumbre do futuro do torneamento, com a estreia do SwissDeco G (versão de
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grupo). Em nossa banca no South Building (bancada
339 053), você descobrirá uma solução equipada com
um prato duplo e nove eixos ; o segundo prato é equipado com um eixo Z para permitir operações de desbaste/acabamento, operações frontais e perfuração
profunda, bem como trabalhar em modo diferencial.
Como todas as quatro versões da gama, o SwissDeco
G está equipado com o nosso TCP.
Os nossos visitantes na IMTS também poderão ver
em primeira mão o nosso SwissNano de última
geração, o Swiss GT 32 e o nosso MultiSwiss 6x16 e
MultiSwiss 8x26. Nossa linha de estrelas apresentada
na IMTS também pode ser vista na banca do nosso
agente, Methods, também no South Bulding (bancada
339 119).
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Com todas essas soluções prontas para o futuro,
não é de admirar que fabricantes de todo o mundo
“voltem-se para a Tornos” para soluções multi-eixos
e de eixo único que vão impactar o futuro, bem como
para treinamento e serviços de classe mundial.
Para ilustrar o meu ponto, por favor, encontre a
nossa brochura de novos produtos de torneamento,
assim como a nossa brochura de produtos de fresagem, que acompanham essa decomagazine. Com
esses documentos, você poderá ver em primeira mão
a nossa vasta gama de soluções. Seja qual for o seu
pedido, não hesite em nos contatar.
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