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Dụng cụ cắt sử dụng cacbua rắn, dụng cụ cắt, máy phay ngón mũi 
bi, máy phay ngón cacbua, máy khoan cacbua, dao doa cacbua, 
máy phay ngón nha khoa

HG Technology Co., Ltd.(Công ty TNHH Công nghệ HG) là hãng thiết kế và sản xuất dụng cụ cắt 
cho các loại máy khác nhau, với nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất tại Đài 
Loan

Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của công ty là sở hữu công nghệ sản xuất vượt trội. Điều này có được là 
nhờ sự miệt mài cống hiến của họ trong hoạt động nghiên cứu sản xuất các dụng cụ cắt đáp ứng các 
tiêu chuẩn và quy trình được thiết lập bởi các nhà sản xuất máy móc chính hãng tại châu Âu.

Công ty chỉ sử dụng thanh cacbua cao cấp nhập khẩu từ Đức, cũng như máy mài 6 
trục CNC tiên tiến của Đức và �ụy Sĩ trong công đoạn sản xuất. Ngoài ra, công 
ty còn ứng dụng các công nghệ phun phủ hiện đại được chuyển giao từ �ụy Sĩ 
cũng như sử dụng các công cụ kiểm tra chất lượng chính xác, chẳng hạn như máy 
chiếu đo lường kỹ thuật số được nhập từ Đức tại nhà máy của họ, nhằm đảm bảo 
rằng khách hàng của họ có thể tăng hiệu quả công việc và giảm thiểu chi phí sản 
xuất nhờ các công cụ cắt bền bỉ và chất lượng vượt trội.

Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm rất nhiều các công cụ cắt đa dạng, 
chẳng hạn như máy phay ngón cacbua, máy khoan cacbua, dao doa cacbua, máy 
phay ngón cacbua, máy phay ngón vát góc cacbua cùng các loại mũi phay có thể 
dễ dàng thay thế cho nhau.

Với cam kết đáp ứng sự hài lòng của khách hàng, giá cả hợp lý và dịch vụ kịp thời, công ty đã xuất 
khẩu thành công sản phẩm của họ sang hơn 30 quốc gia khác nhau trên thế giới, trong đó một số sản 
phẩm đã được bán trên thị trường với thương hiệu riêng HGT. Các sản phẩm công cụ cắt của 
thương hiệu này đã được đón nhận rộng rãi trong các ngành sản phẩm 3C, chất bán dẫn , dụng cụ 
chăm sóc y tế, hàng không vũ trụ và khuôn đúc chính xác.


