
HG Technology Co., Ltd., empresa situada em Taiwan, é uma designer e fabricante de ferramentas de 
corte para diversos tipos de máquinas, com uma vasta experiência profissional de fabricação .
 
A sua avançada tecnologia de produção é a maior vantagem competitiva do fabricante, que, segundo 
ela, é a recompensa de sua insistente dedicação na produção e desenvolvimento 
de ferramentas de corte de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos 
pelos fabricantes europeus de máquinas originais.
 
A empresa utiliza na sua produção apenas hastes em metal duro de alta 
qualidade importados da Alemanha, bem como as avançadas retíficas CNC com 
6 eixos oriundas da Alemanha e da Suíça . Além disso essa máquina também 
aproveita tecnologia de ponta adquiridas na Suíça, e utiliza instrumentos de 
inspeção de precisão de ultima geração assim como os projetores digitais de 
medição comprados na Alemanha e em sua fábrica evidencia-se o total empenho 
para assegurar que seus clientes possam aumentar a eficiência do trabalho e 
minimizar os custos de produção com a alta qualidade de seus produtos e suas 
duráveis ferramentas de corte .
 
A categoria de produtos da empresa abrange uma grande variedade de 
ferramentas de corte, incluindo a série Cutting Magic, corte de alta velocidade 
e ferramentas de corte para metais extremamente duro, Fresas de Topo Esférica, Fresa de Topo em 
Metal Duro, ferramentas de corte para materiais macios, série Shank Magic, Brocas de Metal Duro e 
Escareador em Metal Duro.
 
Comprometida com a satisfação do cliente, preços razoáveis e serviços no prazo, a empresa exporta 

os seus produtos para mais de 30 diferentes países do mundo, em alguns países 
comercializa sob a sua própria marca HGT, cujas ferramentas de corte têm sido 
bem aceitas em indústrias de produtos 3C, semicondutores , instrumentos de 
cuidados médicos , indústria aeroespacial e de moldes de precisão.
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