
A Chan Long Enterprise Co. é uma experiente fabricante especializada em serras 
manuais para diferentes fins.

As serras da empresa possuem incomparável qualidade e durabilidade, graças principalmente ao 
generoso empenho da equipe de P & D. As lâminas de serra são feitas de aço de alto teor de carbono, 
com dureza de superfície nominal de 52 HRC e como também os dentes de serra são especialmente 
desenvolvidos para dar uma grau de dureza de 63 HRC isto é o triplo dos modelos concorrentes.

Para aumentar a vida útil, as lâminas de serra da companhia ,são revestidas de cromo  para resistir 
a oxidação e redução de atrito, com dentes de serra especialmente desenhados para arestas 
extras. Além disso, todas as serras vêm com cabos ergonomicamente desenhados proporcionando 
confortavel manuseio para longo tempo de uso e seus dentes de serra estão disponíveis em 
diferentes tipos.

As serras da Chan Long são amplamente utilizadas no corte de tubos de PVC, bambu, placas 
de madeira, paletes de carga, placas de moldes de construção, bem como utilizadas em 
alpinismo,acampamento, poda de jardim, corte de madeira e decoração de interiores.

Atualmente, a empresa produz 70.000 serras por mês, dos quais 90% são exportados a nível mundial, 
ela tornou-se popular atrávés dos seus preços competitivos e compromisso na pronta entrega, a sua 
capacidade de produção máxima mensal é de 150.000 unidades mensais ,a Chan Long também 
é capaz de lidar com  ordens de OEM (Fabricação de 
Equipamentos Originais). Para garantir a qualidade, a 
empresa equipou a sua fábrica de 3.600 metros quadrados 
com avançados equipamentos de produção, desenvolvidos 
na Alemanha, e realiza rigorosos controle de qualidade em 
conformidade com as normas internacionais.
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