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Seus benefícios
• Eixo idêntico e contra eixo com motores síncronos
• Infinitas possibilidades para usinar peças avançadas
• Maior produtividade disponível no mercado
• Área de usinagem completamente modular
• Sistemas e dispositivos de ferramentas  

modulares / pré-ajustáveis

Cinemática
• EvoDECO 10, 2 versões com 10 ou 8 eixos + 2 eixos C
• EvoDECO 16, EvoDECO 20 e EvoDECO 32, 10 eixos lineares 

+ 2 eixos C
• 4 sistemas de ferramentas independentes (10 eixos  

lineares) ou 3 sistemas de ferramentas independentes  
(8 eixos lineares)

• Fresagem de engrenagem
• Fresamento de polígonos / turbilhão de roscas
• Rosca interna e externa girando
• Fresamento Torx
• Perfuração profunda
• Fresamento angular para operações principais e  

contra operações
• Eixo B na operação do contador (EvoDECO 16)

EvoDECO 16

EvoDECO 10 EvoDECO 20 e EvoDECO 32



7.49 mm

Médico e Dental

Titânio

59.1 mm

3Gama EvoDECO

Gama EvoDECO

Em resumo EvoDECO 10 EvoDECO 16 EvoDECO 20 EvoDECO 32
Máxima capacidade de barra  10 mm 16 mm 25,4 mm 32 mm
Velocidade de rotação do eixo  14.000 rpm  12.000 rpm 10.000 rpm  8.000 rpm
Comprimento padrão da peça com bucha  
de guia rotativa  100 mm 180 mm  220 mm 260 mm
Número total de posições da ferramenta  22 27 27 27
Posições para ferramentas rotativas  10 15 17 17

As máquinas mais produtivas e poderosas do mercado
Como o pináculo da linha Tornos, as máquinas EvoDECO de 10, 16, 20 e 32 mm de diâmetro são projetadas para usuários  
e operações exigentes. Flexibilidade incomparável, produção eficiente das peças mais complexas e mudanças rápidas na  
configuração são características da EvoDECO.
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CT 20

CT 20

Em resumo CT 20
Máxima capacidade de barra  20 mm
Velocidade de rotação do eixo  10.000 rpm
Comprimento padrão da peça com bucha de guia rotativa  210 mm
Número total de posições da ferramenta  27
Posições para ferramentas rotativas  11

Seus Benefícios
• Fusos e acionamentos potentes
• Retorno antecipado do investimento
• Máquina compacta / espaço
• Substituição ideal de tornos do tipo came
• Cinemática comprovada, excelente fluxo de 

cavacos
 
Cinemáticas 
• 5 eixos lineares + 2 eixos C
• 2 sistemas de ferramentas independents

Uma Potente e robusta máquina de torneamento
O CT 20 foi projetado para atender às necessidades dos fabricantes a partir da 
criação de componentes moderadamente complexos. Produtivo, poderoso e fácil 
de usar o CT 20 é a melhor escolha para um rápido retorno de investimento.
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5Gama CT20 | Swiss DT

Gama Swiss DT

Swiss DT 13

Swiss DT 26

Seus benefícios
• Bucha guia motorizada embutida de refrigeração 

líquida com motor síncrono
• Trabalhe com ou sem uma bucha de guia
• Sistema de ferramentas e equipamentos modulares
• Eixo idêntico e contra eixo, com motores  

assíncronos
• Excelente evacuação de chips
 
Cinemática
• 5 eixos lineares + 2 eixos C
• 2 sistemas de ferramentas independentes
• Fresamento de polígonos
• Fresamento de rosca
• Fresamento angular
• Fresagem de engrenagem

A porta de entrada para o mundo Tornos
Os tornos suíços DT são simples e fáceis de usar 
e atendem aos requisitos de peças torneadas 
longas e curtas típicas. Projetada para usinar 
barras de até 13 e  
25,4 mm de diâmetro,  
a linha permite me-
lhorias de produção 
mensuráveis. Recursos 
técnicos avançados e 
cinemática eficiente 
em cinco eixos fazem 
dela a solução ideal 
para torneamento e 
fresamento.

Em resumo Swiss DT 13 Swiss DT 26
Máxima capacidade de barra  13 mm 25.4 mm
Velocidade de rotação do eixo  15.000 rpm 10.000 rpm
Comprimento padrão da peça com bucha  
de guia rotativa  180 mm 195 mm
Número total de posições da ferramenta  21 22
Posições para ferramentas rotativas  7 8
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Latão

23 mm
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Gama Swiss GT

Versatilidade
Máquinas de torneamento automático 
com preço competitivo e um pacote de 
equipamentos padrão. Simples e ergo-
nômica, a linha Swiss GT oferece fácil 
acesso a todas as posições de ferramenta. 
Sua unidade de lubrificação automá-
tica, bandeja de limalhas e cárter de 
óleo removível facilitam a manutenção. 
Disponível nos diâmetros de 32, 25,4 e 13 
mm, a linha impulsionará sua produção 
bem-sucedida de peças torneadas longas 
e curtas.

Em resumo Swiss GT 13 Swiss GT 26 Swiss GT 32 Swiss GT 26B  Swiss GT 32B
Máxima capacidade de barra  13 mm 25.4 mm 32 mm 25.4 mm  32 mm
Velocidade de rotação do eixo  15.000 rpm 10.000 rpm 8.000 rpm 10.000 rpm  8.000 rpm
Comprimento padrão da peça com bucha  
de guia rotativa  180 mm 220 mm  200 mm 220 mm 200 mm
Número total de posições da ferramenta  30 40 40 36 36
Posições para ferramentas rotativas  12 14 14 16 16

Seus benefícios
• Bucha guia motorizada embutida de refrigeração 

líquida com motor síncrono
• Trabalhe com ou sem uma bucha de guia
• Sistema de ferramentas e equipamentos modulares 

para usinagem de peças altamente complexas
• Eixo idêntico e contra eixo, com motores  

assíncronos
• Eixo B modular na operação principal e operação  

do contador
• Usinagem simultânea em cinco eixos (opção)

Cinemática
• 6 eixos lineares + 2 eixos C
• 2 sistemas de ferramentas independentes
• Fresamento de polígonos
• Fresamento de rosca 
• Fresamento angular
• Fresagem de engrenagem
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7Gama Swiss GT 

Swiss GT 13

Swiss GT 26B e Swiss GT 32B

Swiss GT 26 e Swiss GT 32

Em resumo Swiss GT 13 Swiss GT 26 Swiss GT 32 Swiss GT 26B  Swiss GT 32B
Máxima capacidade de barra  13 mm 25.4 mm 32 mm 25.4 mm  32 mm
Velocidade de rotação do eixo  15.000 rpm 10.000 rpm 8.000 rpm 10.000 rpm  8.000 rpm
Comprimento padrão da peça com bucha  
de guia rotativa  180 mm 220 mm  200 mm 220 mm 200 mm
Número total de posições da ferramenta  30 40 40 36 36
Posições para ferramentas rotativas  12 14 14 16 16
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Gama SwissDECO

Em resumo SwissDECO 26 SwissDECO 36
Máxima capacidade da barra  25,4 mm 32 mm
Máxima. capacidade da barra (sem bucha de guia) 26 mm 36 mm
Velocidade de rotação do eixo  10.000 rpm 8,000 rpm
Comprimento padrão da peça com bucha de guia rotativa  300 mm 300 mm
Comprimento padrão da peça sem bucha de guia  48 mm 38 mm
Número total de posições de ferramenta (SwissDECO G, chapa dupla) 38 38
Posições para ferramentas rotativas (SwissDECO G, chapa dupla) 27 27
Número total de posições de ferramenta (SwissDECO T, torre) 57 57
Posições para ferramentas rotativas (SwissDECO T, torre) 36 36

Seus benefícios
• Eixo idêntico e contra eixo com motores  

assíncronos
• Infinitas possibilidades para usinagem de  

peças complexas 
• Potência de usinagem muito alta
• Área de usinagem completamente modular 
• Sistemas e equipamentos de ferramentas  

modulares / pré-ajustáveis
• Operação com ou sem bucha de guia 
• Eixo B opcional e eixo A 
• Usinagem simultânea em cinco eixos (opção)
 

Levando o desempenho a novas alturas
O SwissDECO oferece uma gama completa de produtos, com pelo menos 
três máquinas disponíveis em dois diâmetros - 25,4 mm e 36 mm.

Equipadas com 3 sistemas de ferramentas independentes, as máquinas 
SwissDECO foram projetadas para oferecer excepcional flexibilidade 
operacional, além de permanecerem extraordinariamente fáceis de usar. 
A linha SwissDECO concentra mais de 100 anos de experiência em uma 
única máquina. Mais do que simplesmente uma variedade de máquinas, 
é uma visão do futuro do torneamento de barras.

Cinemática
• 9 eixos lineares + 2 eixos C
• Eixo B opcional ou eixo A
• 3 eixos Z
• 3 sistemas de ferramentas independentes
• Operação de polígono
• Fresamento de rosca
• Perfuração profunda
• Fresamento angular
• Fresagem de engrenagem
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SwissDECO G

SwissDECO T

SwissDECO TBSwissDECO G com eixo A
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Gama de produtos10

Nossa herança
2001

Nascimento do primeiro 
Torno Suíço em Moutier

Fundação da  
Tornos

Tornos se funde com Petermann, uma antiga 
concorrente de longa data, em Moutier

Tornos se funde com a Bechler 
para criar Tornos-Bechler

Tornos-Bechler se torna Tornos ;  
oferta pública inicial no SIX Exchange

Apresentação do DECO 10
1996

1981

1971

1914

1880
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11Legado Tornos

2008

2012

2014

2015

Aquisição da Almac, fabricante de micro-fresadoras de  
alta precisão em La Chaux-de-Fonds

Apresentação do MultiSwiss 6x14

Apresentação da Swiss Nano e  
fabricação do 100th Torno Multifuso  
na Tornos Xi án (China)

Tornos entra no segmento intermediário com  
máquinas padrão próprias Swiss : GT / Swiss DT

Expansão bem-sucedida da linha MultiSwiss

O software TISIS impulsiona a Tornos para  
a Indústria 4.0 EMO. O ano de 2017marcou a estreia  
mundial do novo torno de um eixo com múltiplas  
tarefas, o SwissDECO da Tornos

2016

2017
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Para revolucionar o conceito de múltiplos eixos
concebido como um elo entre máquinas de múltiplos eixos e um eixo, a 
MultiSwiss possui seis ou oito eixos móveis, que utilizam a tecnologia do 
motor de torque para indexar o barril. Esta solução rápida oferece tempos 
de ciclo iguais aos das máquinas de tornear multifuso com acionamento 
por came.

Devido à sua tecnologia hidrostática, a MultiSwiss obtém acabamentos 
excepcionais (Ra 0,15) e excelente aderência à ferramenta, mesmo com  
materiais difíceis de usinar. E você não precisa de um especialista  
em máquinas com múltiplos eixos para programar a MultiSwiss : fácil  
de instalar e ajustar e programada como seis máquinas com três eixos 
lineares.

MultiSwiss 6x16 MultiSwiss 6x32

MultiSwiss 8x26



13Gama MultiSwiss 

Gama MultiSwiss

Em resumo  MultiSwiss 6x16 MultiSwiss 8x26 MultiSwiss 6x32
Passagem da barra   16 mm 26 mm 32 mm
Máximo comprimento da peça   40 mm  65 mm 65 mm
Máximo velocidade do eixo principal   8.000 rpm 8.000 rpm 8.000 rpm
Potência do eixo principal   5.6 kW 11 kW 11 kW
Número de eixos lineares   14 18 14
Número do eixo Y  1 (opção) 3 / 6 (opção) 3 (opção)
Número de eixos rotativos (eixo C)  6 + 1 8 + 1 8 + 1
Número de lâminas cruzadas na operação principal  5 + 1 (corte) 7 + 1 (corte) 5 + 1 (corte)
Máximo número de ferramentas  18 31 23
Máximo número de ferramentas para operação de retorno 2 4 4
Máximo número de ferramentas rotativas para operação traseira 1 2 2
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Gama de produtos14

Gama MultiSwiss



15Gama MultiSwiss

Seus benefícios
• Indexação rápida do barril graças ao motor de torque • Layout Pequeno
• Eixos motores síncronos ultra-dinâmicos • Fácil acesso frontal às ferramentas
• Núcleo da máquina termorregulado • Opção Chucker
• Eixos móveis com bucha hidrostática • Opção do eixo Y para maior flexibilidade
• Sistema Plug e Run para dispositivos
• Conceito de máquina tudo-em-um, incluindo alimentador  

de barras, bandeja de óleo e filtragem
 
Cinemática
• As máquinas MultiSwiss estão todas equipadas com eixos móveis independentes com bucha  

hidrostática. O eixo Z é particularmente útil quando se trabalha com peças longas e difíceis de  
alcançar, usando máquinas convencionais com vários eixos. Em cada posição de usinagem,  
o operador pode ajustar a velocidade e as condições de usinagem conforme necessário.

• Cada eixo está equipado com um eixo C. A tecnologia hidrostática da máquina oferece um  
desempenho de amortecimento excepcional ao usinar, melhorando os acabamentos alcançados  
enquanto prolonga a vida útil das ferramentas - particularmente ao usinar materiais duros.  
Essa tecnologia eficiente tem um histórico comprovado nas máquinas MultiSwiss 6x14 e  
MultiSwiss 6x16 : o desgaste da ferramenta é reduzido em mais de 30 % chegando até 70 % em  
alguns casos extremos. Isso minimiza as paradas da máquina.
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Gama SwissNano

Seus benefícios
• Trabalhe com ou sem bucha de guia
• Estabilidade térmica excepcional e alta precisão
• Acesso frontal, permitindo total liberdade de ação
• Cinemática otimizada para a produção de relógios e 

peças de alta precisão
• Design exclusivo e personalizável
• A menor pegada no mercado
• Substituição ideal de tornos do tipo came

Em resumo SwissNano 4
Máxima capacidade da barra  4 mm
Velocidade de rotação do eixo  16.000 rpm
Comprimento padrão da peça com bucha  
de guia rotativa  28 mm
Número total de posições da ferramenta  14
Posições para ferramentas rotativas  2
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17Gama SwissNano

A especialista em micro e nano precisão
Projetado para atender à demanda de peças pequenas e de alta precisão.  
A cinemática da SwissNano permite a produção de dois terços dos  
movimentos do relógio - do simples ao mais complexo, incluindo o corte -  
com excelentes acabamentos. A SwissNano é perfeita para qualquer peça  
de trabalho que exija extrema qualidade e precisão, graças à cinemática  
que fornece equilíbrio exemplar e gerenciamento térmico para rápida  
chegada à temperatura operacional.

SwissNano 7

SwissNano 4

Cinemática
• 6 eixos lineares + 2 eixos C
• 2 sistemas de ferramentas independentes
• Fresagem de engrenagem
• Rotação de roscas e fresamento de polígonos
• eixo HF

 SwissNano 7
 7 mm
 16.000 rpm
 
 50 mm
 20
 5
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Aplicativo TISIS
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Programação
Capaz de gerenciar até três canais, o editor ISO sincroniza automaticamente 
o código entre os canais e usa o destaque de sintaxe para permitir que os 
códigos de valor sejam facilmente distinguidos.

Selecionando suas ferramentas
O banco de dados TISIS contém todos os recursos da ferramenta. Como 
exemplo, placas de suporte de cinzel, ferramentas de turbilhão de roscas, 
ferramentas de polígono ou ferramentas de fresagem estão todos inte-
grados. O TISIS gerencia incompatibilidades entre as várias ferramentas 
e o usuário é guiado intuitivamente.

Transferência
Transfira programas virtuais para o seu banco de máquinas. Modifique o 
programa na máquina e transfira-o novamente para o seu computador, 
mantendo a rastreabilidade total.

Monitoramento
Monitore seu inventário de máquinas em detalhes. Veja o status das 
máquinas na oficina e uma visão geral da produção atual. O contador da 
peça, o tempo restante de produção e o nome e o desenho da peça estão 
disponíveis a qualquer momento.

TISIS – Comuni-
que-se com suas 
máquinas

Descubra  
o vídeo TISIS
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Enraizada na Suíça, a presença global da Tornos  
nos mantém perto de você. Economia, flexibilidade  
e eficiência são as premissas mais importantes da 
rede de produção e montagem do Grupo Tornos. 

A montagem enxuta e o uso cuidadoso dos  
recursos são os princípios norteadores de todo  
o planejamento de produção da Tornos e parte  
integrante de todo o processo de produção.

Os mesmos padrões de qualidade consistentes  
são aplicados em todos os locais do mundo.  
A vinculação inteligente de conhecimento entre 
nossas plantas, junto ao comprometimento e  
o know-how de nossos funcionários, permite que  
a produção comece na hora certa. 

Onde quer que você esteja no mundo,  
nós o manteremos.

Moutier
Nosso site em Moutier - usando as mais recentes 
tecnologias e equipamentos de produção - produz 
os principais componentes de nossas máquinas 
de renome mundial e monta nossas máquinas de 
torneamento automático de ponta além de outras 
soluções com múltiplos eixos. Os principais compo-
nentes que contém a estampa “fabricados na Suíça” 
são produzidos em Moutier para todos os nossos 
locais de produção.

Uma presença global



21Locais de produção

Xi’an
O centro especial de testes e desenvolvimento da  
nossa filial em Xi’an, na China, permite adequar as  
máquinas às especificações do cliente. Em Xi’an,  
produzimos produtos padrão que oferecem grande  
valor agregado em escala global.

Taichung
Em Taichung, Taiwan, uma cidade com longa 
tradição na fabricação de máquinas-ferramenta 
e uma ampla rede de fornecedores, a Tornos  
produz máquinas de médio porte.
Os serviços de nossas instalações em Taichung 
incluem personalização, configuração, modelos 
de design e testes no local de máquinas  
produzidas. Os principais componentes de  
nossas máquinas produzidas em Taichung são 
provenientes de Moutier.
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Apoiado pela proximidade geográfica dos clientes e 
por um profundo conhecimento de seus processos, 
aplicativos e desafios do mercado, o Tornos Service 
oferece um contínuo inigualável de suporte : assis-
tência à inicialização, treinamentos especializados, 
linha direta gratuita, suporte às operações no local 
e manutenção preventiva, peças de reposição ori-
ginais entregues perfeitamente em todo o mundo, 
revisões completas para prolongar a vida útil das 
máquinas Tornos e uma variedade de operações e 
módulos de troca X, afim de expandir os recursos e 
a lucratividade dos aplicativos dos clientes.

Comprar uma máquina Tornos é muito mais que 
uma transação comercial. É o seu investimento 
para o futuro. O serviço Tornos prospera em todo 
o mundo ao garantir a capacidade de produção 
previsivelmente alta de seus produtos com o nome 
Tornos.

Situado perto de seus clientes, conforme demons-
trado por seus 14 centros de serviço Tornos, estra-
tegicamente localizados na Europa, Ásia e Amé-
ricas, o Serviço Tornos oferece uma continuação 
completa de suporte autorizado a suas máquinas 
Tornos e abrange a inovação, confiabilidade e 
atenção aos detalhes esperados de uma marca 
suíça de primeira linha. E tudo isso é apoiado por 
um legado de 100 anos de experiência e profundo 
entendimento dos processos, aplicativos e desafios 
dos clientes em uma ampla gama de segmentos 
industriais, incluindo automotivo, médico, eletrôni-
co, conectividade e micromecânica.

Assistência para a Start-up
Desde os primeiros testes de viabilidade antes da 
compra, você está em boas mãos com o Serviço 
Tornos. Em nossos Centros Techno de ponta, en-
genheiros de aplicação especializados dão suporte 
a testes para avaliar a viabilidade de processos 
e aplicações de usinagem. Com a assistência na 
inicialização, você tem certeza de que nunca será 
deixado sozinho para lidar com uma máquina 
nova.

Instrução e treinamento de especialistas
Projetadas para uso intuitivo e fácil, as máquinas 
Tornos oferecem uma vasta gama de opções e 
possibilitam inúmeros processos. Treinamento e 
coaching especializados ajudam seus funcioná-
rios a se tornarem especialistas em programação, 
manuseio e manutenção, agregando mais valor a 
seus processos, aplicativos e produtos.

Suporte gratuito de Hotline
Onde quer que você esteja no mundo, especialistas 
altamente qualificados, que falam seu idioma e 
entendem seus processos, ficam a apenas um tele-

Serviço Tornos
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Manutenção preventiva

Treinamento
Máquinas usadas
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CENTROS
DE SERVIÇO

em todo o mundo

100 000

Máquinas 

CAM

6 000

máquinas NC 

CLÁSSICAS

10 000

máquinas

DECO e 
EVODECO

3 000

máquinas 
MULTI-
EIXO

Máquinas Tornos instaladas 
em todo o mundo

Descubra o  
serviço Tornos

fonema para ajudá-lo rapidamente com soluções 
de manipulação e programação.

Suporte no local
Operações rápidas e eficientes no local e manu-
tenção preventiva garantem o alto desempenho 
contínuo de suas máquinas Tornos. A manutenção 
preventiva programada regular pode ajudar a 
evitar 70 % das quebras da máquina e mantê-la no 
caminho da produtividade.

Peças de reposição originais certificadas
A entrega rápida, confiável e mundial de peças de 
reposição originais certificadas é uma especiali-
dade do Serviço Tornos. Independente da idade 
da sua máquina Tornos, temos em estoque as 
peças sobressalentes certificadas essenciais para 
manter a máquina funcionando com desempenho 
máximo.

Revisões de máquina
As máquinas Tornos inspiram confiança. Não é 
surpresa, portanto, que muitos clientes procurem 
a Tornos para uma revisão completa de suas 
máquinas. O serviço de revisão da Tornos retorna 
as máquinas em boas condições, aumentando 
consideravelmente sua vida útil.

Opções, atualizações e módulos  
de mudança X
Para ajudá-lo a alcançar seus objetivos de fabrica-
ção, produtividade e qualidade, nossos especialis-
tas colaboram com você para gerenciar processos 
complexos de usinagem, desenvolver recursos de 
software para usinagem complexa.
Molda, projeta equipamentos especiais e adapta 
periféricos às suas necessidades. Os módulos 
X-change da Tornos ampliam os recursos e a 
lucratividade de seus aplicativos.
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