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A Sepro Group Abre uma Filial na Suíça  

 
A Sepro Group abre uma filial totalmente detida por ela para obter vendas mais 

abrangentes e uma maior cobertura de serviços no país. 

 

“Estabelecer a Sepro Suíça como uma filial legal demonstra nosso compromisso com os 

clientes desse país,” explica Xavier Lucas, Diretor de Vendas do Grupo Sepro. “O 

feedback dos clientes sobre a nova organização tem sido verdadeiramente positivo.” 

 

Thomas Scherz, Gerente de Vendas da Área, dirige a organização com o apoio, na região 

ocidental da Suíça de língua francesa, de Olivier Violy, colaborador da Sepro desde há 25 

anos que também cobre o sudeste da França. Os clientes do sudeste da Suíça, de língua 

italiana, continuarão a trabalhar com o distribuidor italiano da Sepro, Sverital SpA. Marcus 

Klaputek, Diretor de Vendas do Grupo Sepro, também apoia a organização suíça.  

 

A organização técnica dos serviços também foi reorganizada. Um técnico de serviço a 

tempo integral cobre a parte do país que fala alemão e um segundo técnico foi 

encarregado do apoio aos clientes na Suíça ocidental, com a assistência da sucursal 

Sepro do leste da França.  

 

Como líder mundial do fornecimento de robôs, a Sepro equipa todas as marcas de 

máquinas injetoras de plástico de 50 a 5.000 toneladas, novas ou já instaladas. A solução 

completa da Sepro inclui robôs com 3, 5 ou 6 eixos de movimento e todos são 

controlados pela mesma plataforma Visual.  

 

Thomas Scherz é um cidadão suíço que trabalhou em vendas e serviços de grandes 

contas para indústrias de embalagens plásticas e equipamentos industriais desde 2008. 

Seguiu uma formação em engenharia mecânica, é Bacharel em Ciências de 

Administração de Empresas e obteve um Diploma de Engenheiro em gestão de vendas 

em 2017.  
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Sobre a Sepro 

A Sepro foi uma das primeiras empresas no mundo a desenvolver robôs cartesianos para 

máquinas injetoras de plástico, introduzindo o seu primeiro “manipulador” controlado por 

CNC em 1981. Atualmente, a Sepro Group é um dos maiores vendedores independentes 

de robôs do mundo, oferecendo uma gama de robôs mais ampla do que qualquer 

fornecedor na indústria do plástico. Robôs servomotorizados de três, cinco e seis eixos; 

unidades para fins específicos e sistemas completos de automação, todos são suportados 

pela plataforma de controle Visual desenvolvida pela Sepro especificamente para 

transformadores de plástico por injeção. Este controlador exclusivo é um componente 

chave do que a empresa chama de ‘integração aberta’ – uma abordagem colaborativa da 

conectividade dos equipamentos e da interoperabilidade, que pode ser personalizada 

para se adaptar exatamente às necessidades específicas dos OEM de processadores e 

de moldagem por injeção. Com a Sepro, os clientes “Exercem um Controle Total.”  
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