
AAlex-Tech Industrial Machinery Co., 
Ltd. foi fundada em 1988 como um 

fabricante de tornos para ferramentaria. 
Após décadas de aper fe içoamento 
tecno lóg ico e desenvo lv imento do 
produto, ela tornou-se uma das principais 
fabr icantes de tornos e centros de 
usinagem CNC de Taiwan.

Para aumentar a produção e conquistar 
parte do mercado, no ano de 1997, a 
empresa adquiriu novos equipamentos e ampliou a sua estrutura organizacional. Ao mesmo tempo ela comprou uma 
área de 8.700 metros quadrados no centro de Taiwan, e foi a primeira fábrica com ar condicionado central no setor 
de máquinas-ferramentas CNC da Ilha. Com a finalidade de produzir tornos de ultima geração, a fábrica emprega 
máquinas provenientes dos países ocidentais, incluindo centros de usinagem CNC de cinco faces da SHW na 
Alemanha, perfuradoras verticais e fresadoras da YASDA no Japão e fresadoras da Sumitomo, também Japonesa.

Em 1998, Mighty USA Inc. dos Estados Unidos investiu na Alex -Tech, contribuindo expressivamente para o 
crescimento e vitalidade da Alex- Tech. Hoje, a empresa exporta as suas máquinas para os principais mercados de 
todo o mundo, principalmente para os Estados Unidos, América Latina, Europa, Sudeste Asiático e Austrália.

A linha de produtos da Alex-Tech engloba uma variedade de tornos, de pequeno porte, tornos de precisão CNC, 
modelos CNC de precisão de grande porte. As máquinas são equipadas com chassis rígidos de estrutura única e 
modelos compatíveis que aumentam a eficiência da produção e manter os custos reduzidos.

A empresa possui uma linha completa de tecnologia necessária para desenvolver máquinas de fácil uso e oferece uma 
variedade de combinações operacionais para atender diferentes necessidades. Alguns dos produtos são vendidos 
sob a própria marca "Alex- Tech" 
da empresa ou a marca "Viper", 
o u t r o s c o m a s m a r c a s d o s 
clientes.

P a r a i n o v a r  e  a u m e n t a r  a 
qualidade, a empresa não poupa 
investimentos no treinamento 
de seus técnicos e estudos das 
necessidades do mercado em 
países ocidentais.
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