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TEIXIDÓ:

rigor e
paixão
para uma satisfação total do cliente
Desde a sua fundação em 1952, a Teixidó especializou-se
na produção em massa de peças de alta precisão.
Localizada na Catalunha, esta empresa de torneamento
é a maior do segmento na Espanha.

Industrias Teixidó, S.A
Carretera de Alcolea, 4 43 390
Riudecols (Tarragona)
Espagne
Tél. +34 977 560 800
Fax +34 977 817 105
iteixido@iteixido.com
iteixido.com

A Teixidó atua nos setores da pneumática, equipamentos, automotivo e aeronáutico. O foco principal
da produção são diâmetros que variam de 0,5 mm a
20 mm. Estes são diâmetros que muitos outros torneiros são capazes de trabalhar, realça Xavier Teixidó
Pont, Diretor de Vendas do grupo espanhol, mas
para nós, o que nos diferencia da nossa concorrência
é a nossa capacidade de nos adaptarmos às mais
rigorosas tolerâncias. Nossa capacidade de produção
está distribuída em mais de 13.500 m2 e a diversidade
de tecnologias implantadas em nossa empresa nos
permite alcançar uma força de impacto grande
o suficiente para responder com grande agilidade à
demanda variável de nossos clientes.

Uma abordagem industrial integrada
A Teixidó é acima de tudo uma empresa de altíssimo
desempenho liderada por uma equipe de especialistas altamente qualificados. Com 470 funcionários, a
empresa se beneficia das certificações ISO 9001 (2008,
IATF 16 949 (2016) e ISO 14 001:2004. Capaz de cumprir
os mais rigorosos requisitos de limpeza, a empresa
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“O serviço pós-venda
da Tornos Espanha
é muito rápido, o que
é um forte ativo”

abriga um departamento de revestimento (níquel,
zinco) e tratamento térmico. Claro, operações de
rebarbamento não têm segredos para a Teixidó : além
do torneamento, a empresa possui uma unidade de
esmerilhamento clássico de larga escala ; polimento
e brunimento não são segredos para a Teixidó. São
mais de 300 milhões de peças produzidas a cada ano,
com um PPM médio de 3 ! A empresa trabalha todos
os tipos de materiais e oferece atividades de torneamento duro. Além dos aços temperados, a Teixidó tem
uma variedade incomparável : bronze, alumínio, aço,
latão, inconel, aço inoxidável, cobre, titânio.
Para garantir resultados perfeitos, investimos fortemente nos meios de controle Temos, por exemplo,
23 estações de medição que permitem uma inspeção
automática das peças e uma máquina de medição
3D. Nossa crença é simples : a satisfação do cliente é

Controle de qualidade automatizado.
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nossa palavra-chave e para isso contamos com tecnologia, qualidade e serviço. Essa é uma visão que nos
acompanha desde o início de nossas atividades. Essa
visão acompanha a gestão da Teixidó no trato com
funcionários e com o meio ambiente. A formação é
um pilar fundamental da estratégia da Teixidó para
manter um elevado padrão de qualidade. A Teixidó
tem a sua própria estação de tratamento de esgotos e
cerca de 600 m2 de painéis fotovoltaicos instalados no
telhado da fábrica.
Estes diferentes elementos juntos formam a equação
da Teixidó : um modelo de sucesso e desempenho sem
igual.
Para animar essa equação, a Teixidó colocou a
Tornos e suas máquinas desde o início de sua atividade. A Teixidó ainda tem uma frota de sessenta
máquinas de came, incluindo máquinas R10, por
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Estoque totalmente automatizado.

exemplo. A Teixidó também foi um dos primeiros
clientes a experimentar a aventura da Deco : a
primeira Deco 10 de 1997 ainda está em uso. Hoje, a
empresa possui dezenas de máquinas CNC com selo
da Tornos, incluindo duas máquinas EvoDeco 20, que
substituíram duas antigas Deco 20s. Ao longo dos
anos, temos desafiado a Tornos em diversas questões,
diz Joan Josep Colina Vidal, responsável pela produção, e ao longo dos anos, sempre pudemos contar
com a ajuda de interlocutores de qualidade, seja na
Espanha ou na Suíça. O serviço pós-venda da Tornos
Espanha é muito rápido, o que é um forte ativo.

A empresa oferece um vasto know-how em diversos setores de atividade.
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A Teixidó atende às necessidades mais extremas de seus clientes.

Mas, em especial, são as máquinas da Tornos que,
adaptadas à nossa produção, fazem toda a diferença.
Também temos muitas máquinas multifuso além de
nossa frota Deco, Delta e EvoDeco. Temos multifusos
com cames, SAS 16, SAS 16.6, BS 20.8, mas também
máquinas CNC MultiAlpha, MultiSigma, MultiDeco
e há algum tempo várias máquinas MultiSwiss 6x16,
incluindo 2 máquinas com eixo Y.
Estas máquinas são capazes de atingir especificações
tão boas ou até melhores que uma máquina de fuso
único, a usinagem é estável e as máquinas são muito
precisas, o que é inegável. Claro, com 6 fusos elas
também são muito produtivas ; no entanto, somos
capazes de produzir muito mais peças por metro
quadrado. Assim, um MultiSwiss substitui facilmente
3 fresadoras monofuso.

É uma máquina extremamente eficiente, e acho que
podemos dizer que fomos seduzidos pelo seu desempenho. Também nos permite poupar tempo no acionamento, por um lado, porque evitamos reproduzir
várias configurações idênticas nos tornos monofuso,
mas acima de tudo porque a máquina é muito ergonômica e as alterações são feitas muito rapidamente.
A máquina também é extremamente compacta graças à integração de periféricos, o que para nós é uma
importante vantagem. Em suma, a MultiSwiss é uma
excelente parceira da Teixidó, e a máquina se encaixa
perfeitamente com a nossa visão de qualidade.

iteixido.com
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