
Fundada em 1987, Ming Hung Cutt ing 
Tool Industrial Co., Ltd. fabrica diferentes 

tipos de cortadores em carboneto de tungstênio 
, incluindo guilhotinagem e acabamentos de 
corte, cortadores, cortadores para ferramentas 
eléctricas, máquinas de serrar madeira ,plainas 
e cortadores para trituradores. Os cortadores são 
adequados para máquinas de madeira tipo DIY, 
máquinas para fabricação de papel, máquinas 
para processamento de alimentos, máquinas para 
processamento de plásticos e máquinas agrícolas.

Respaldada por sua loja e abundante know-how e experiência, além de rigorosa gestão de qualidade, 
a empresa oferece uma grande variedade de cortadores de alta qualidade. Os produtos estão com preços 
acessíveis, porém a empresa não economiza em seus serviços de fabricação, que é adaptado às especificações 
de projetos de cada cliente. Antes de iniciar cada produção e prazo do contrato, os especialistas em P & D 
estudam minuciosamente as exigências de materiais do cliente para encontrar os melhores materiais para serem 
usados  .

Todos os produtos Ming Hung são produzidos em Taiwan e exportados 
principalmente para o Japão, Oriente Médio e Índia.

A empresa tem uma equipe de 10 especialistas em P & D com uma média de 
mais de 15 anos de experiência na área. Cada ano, cada equipe desenvolve mais de 
20 projetos para apresentar aos compradores, e cada unidade de vendas da empresa 
satisfaz os clientes com respostas ágeis e atitude entusiástica.

Os clientes têm em média assegurados 30 dias de espera, e têm 
a garantia dos preços mais baixos disponíveis.

Ming Hung Cutting Tool 
Industrial Co., Ltd.
Ferramentas de corte para madeira tipo DYU em Carboneto de 
tungstênio e para máquinas de fabricação de papel e máquinas 
de processamento de alimentos
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