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ًاتدمع ریمعت تالآرازبا تارداص و دیلوت نآ فده و   یارب 
 رد ISO‐9001 همانیهاوگ یاراد هدننکنیمأت کی و هدوب وردوخ
 یاست تکرش .تسا SK یصاصتخا دنرب اب ،ناویات
 دش سیسأت 1994 لاس رد دودحم تیلوئسم اب اف گنیسه
 
 یایند رد رازاب هبرجت زا ماهلا اب هقباساب هدننکدیلوت نیا
 ار شتالوصحم و دیلوت یاهیژولونکت موادم روطهب ،یعقاو
ًاعقاو یاهرازبا هب ناربراک یاهزاین هب هجوت اب  و دیفم 
 دنک کمک نایرتشم هب ات دشخبیم دوبهب اهرازبا هعومجم
 تسد هب عونتم تالوصحم عاونا اب ار یرتشیب رازاب مهس
 .دنروآ
 
ًابیرقت تکرش نیا  یصصخت و یمومع یاهرازبا عاونا مامت 
 نینچمه و ،یساش ،وردوخ هرجنپ و برد ،کیتسال ،روتوم هب طوبرم یاهرازبا هلمج زا ،وردوخ ریمعت
 ،زرف ،یتیزوپماک و یموینیمولآ یداب سکب یاهراچآ ،شورف زا سپ تازیهجت و سیورس یاهتیک
 هب اهنآ رتشیب هک دنکیم نیمأت ار هریغ و یقرب لیرد ،یداب یاهغجغج یاهراچآ ،یداب یاهیتشوگچیپ
 .دناهتفرگ رارق لابقتسا دروم یناهج حطس رد بسانم تمیق و لوبق لباق تیفیک لیلد
 
 یاهبیکرت اب و تسا رادفرطرپ رایسب تکرش نیا یوردوخ هندب ریمعت رازبا هعومجم ،لاثم ناونعهب
 اب و ناهج رسارس رد هدش هتخانش یفیک یاهدرادناتسا و ISO 9001 همانیهاوگ یاراد یاهرازبا زا یفلتخم
 .ددرگیم هضرع یتباقر یاهتمیق
 

 ،(یلصا دنرب هدننکدیلوت) OBM رب هوالع تکرش نیا
 OEM ساسا رب اهشرافس نیمأت هب رداق نینچمه
 هدننکدیلوت) ODM ای (یلصا تازیهجت هدننکدیلوت)
 یاهرازبا هنیمز رد نایرتشم هب و هدوب (یلصا یحارط
 .دنکیم کمک زین یرادهگن و ریمعت ،یزاسبلاق
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 ،یداب سکب راچآ ،شورف زا سپ سیورس یاهتیک ،وردوخ ریمعت رازبا

 ییایرد یاهرازبا ،یاهغجغج راچآ ،یداب یتشوگچیپ
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شرکت صنعتی ھنزتول با مسئوليت محدود، يک توليد کننده معروف جھانی در زمينه طيف کاملی از ابزار دستی 

 جايگاھی پيشرو در تايوان و شھرتی 1973برای مصارف حرفه ای و صنعتی است، که از زمان تاسيس از سال 

  .عالی در بازارھای جھانی کسب کرده است

 

يگاھی است که می تواند به مشتريان خود ابزار بادوام و محکمی را با قيمت ھای رقابتی شرکت ھنزتول در جا

 محصول را در طيف کاملی 9000 سال تجربه در تايوان، می تواند بيش از 40اين شرکت با بيش از . عرضه نمايد

و انواع آچار، پيچ محصوالت شرکت شامل آچار بوکس، آچار تخت و رينگ . از اندازه ھا و مشخصات ارائه دھد

کيف ابزار، ابزار مخصوص /سری/، چکش، جعبه)کاتر(ّسر مته، آچار آلن، سيم چين، اره، ابزار برش گوشتی، 

البته، سری ھا، جعبه ھا و قفسه ھای مختلف، و ھمچنين دسته ھای ابزار برای قفسه ھا نيز به . ھستند... ماشين و 

.انتخاب مشتری موجود می باشند  

 

تی را می توان در تعمير و نگھداری فروشگاه ھای سخت افزار، ماشين ھا، کاميون ھا، جرثقيل ھا، بيل ابزار دس

مکانيکی ھا، و ھمچنين در کارھای پتروشيمی، گاز، دفاعی، منابع آب، تلکام، آنتن مرکزی، دستگاه ھای برقی، کابل 

 مشتريان می توانند با استفاده از طيف کامل ابزار اين .ھا؛ و زير ساخت ھا، و صنايع سنگين و معدن، به کار برد

شرکت که در تمام اندازه ھا و مشخصات موجود ھستند، کسب و کار خود را گسترش داده، و حتی به جرگه 

.پيمانکاران دولتی بپيوندند  

 

ساخت تايوان بوده و مطابق استاندارد % 100تمام اين ابزار دستی 

DIN بين المللی مانند  آلمان و استانداردھای  ISO اين شرکت .  ھستند

ِدر حين کل روند توليد، کنترل کيفيت شديدی اعمال می کند و عملکرد 

چنين تالش ھايی به موفقيت بااليی در . محصول را تضمين می نمايد

بازاريابی شرکت منجر شده، که محصوالت دقيق خود را به آسيا، 

رميانه، روسيه، اوکراين، اروپا، اياالت متحده، آمريکای جنوبی، خاو

مشتريان می توانند برای تامين . صادر می نمايد... آفريقا، اقيانوسيه، و 

محصوالتی در کالس جھانی و ارائه خدماتی رضايت بخش به شرکت 

.ھنزتول اعتماد نمايند  

 

 

 

 

انواع آچار، آچارھای قابل تنظيم، سيم 
چين، آچار بوکس، سری ھای آچار 

... .کس، پيچ کوشتی و بو
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