
AMarox Ferramentas Industrial Co.,localizada em Taiwan, 
é uma fabricante que dedica se a produção de fresas, 

torneamento e ferramentas com mais de três décadas de 
experiência.

Desde a sua fundação em 1976, a empresa tem trabalhado 
constantemente para aperfeiçoar a sua tecnologia de produção 
em cooperação com parceiros de grande porte nos EUA, 
Japão e Europa, e introduziu avançados centros de usinagem 
CNC e outras instalações em suas linhas de produção. Esses 
investimentos permitiram à empresa atualizar suas operações a 
partir de OEM (fabricação de equipamentos originais) para ODM 
(fabricação do projeto original), e além disso firmar a sua própria 
marca em todo o mundo. 

A Linha de produtos Marox abrange uma ampla variedade de 
ferramentas de torneamento, barras de mandrilar, ferramentas 
de rosqueamento, ferramentas para ranhura, fresas, fresa de 
facear, fresas de topo, fresas para rosca, fresas para corte lateral e cartuchos para CNC, entre outros itens. Todos os 
produtos produzidos em ligas de aço de alta qualidade ,sendo que apresentam uma maior resistência térmica e maior 

durabilidade estrutural, juntamente com um custo bastante 
competitivo. A empresa pode fornecer produtos em mais 
de 250 especificações diferentes e é capaz de desenvolver 
protótipos de acordo com as tendências do mercado. 
Entre os seus mais recentes lançamentos incluem, por 
exemplo, as barras de mandrilar com hastes em metal 
duro, ferramentas de corte da série AX, fresas de múltiplas 
arestas e suporte para lâminas. 

No presente momento cerca de 50% dos produtos Marox 
são comercializados sob a sua própria marca"Marox" e 
30% são vendidos para Europa, América do Sul e nos 
mercados do Sudeste asiático numa base de OEM ou 
ODM.

Marox Tools Industrial Co., Ltd.
Fresas, ferramentas para 
torneamento, fresas para corte e 
suportes para torneamento.
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