
Ann Way Machine Tools Co., Ltd.
Ferramentas para usinagem e perfuração , mandris 
sem chave, ferramentas de corte ,suporte para 
máquinas.

A Ann Way Machine Tools Co., Ltd., foi fundada em 1979, é uma fabricante profissional de dispositivos e 
ferramentas de corte para máquinas. A maioria dos produtos da empresa são comercializados globalmente sob 

a sua própria marca.

A linha de produtos da Ann Way é muito abrangente, desde ferramentas de corte simples para máquinas-
ferramentas convencionais como tambem uma variedade de ferramentas e suportes para os modelos CNC, 
incluindo ferramentas de perfuração e fresas de corte; porta-pinças ER, mandris para fresagem, mandril de 
fresagem sem chave, ER, OZ e porta pinças SC, mandris para perfuração, BT, HSK, DIN e ferramentas de teste 
aprovadas pela ANSI.

Para satisfazer à crescente procura por máquinas-ferramentas com maiores 
velocidade e precisão, esse experiente fabricante faz uso da sua habilitada 
equipe de P & D para desenvolver mandris das séries AMG, ASG / C, ASK, 
ADS e AVC como também acessórios que apresentam grande precisão e 
qualidade para atender aos diversos requisitos de corte de modo a maximizar o 
desempenho.

A empresa fornece também alta qualidade em ferramentas de teste, e orgulha-
se da certificação ISO 9001 desde 2003. Isso a torna ainda mais competitiva 
nas áreas de controle de qualidade, eficiência operacional, gestão de produção, atendimento ao cliente e suporte 
técnico.

A Ann Way presta especial atenção no atendimento ao cliente, isso é o fator chave em seu crescimento contínuo ao 
longo das últimas três décadas. Atualmente a empresa tem dois centros de serviço na China e um grande número de 
distribuidores e representantes em todo o mundo, garantindo excelentes serviços e oportunidades para seus clientes.

Os produtos da empresa são muito requisitados 
pelos clientes no exterior e em Taiwan, e são 
comercializados com sucesso nos EUA, Canadá, 
Itália, Reino Unido, Alemanha, França, Austrália e 
Suíça.
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