
A Tais T-P Co., Ltd. (TAIS) fornece peças sob medida, peças 
de precisão da marca TAIS para estampagem, moldes plásticos 
e peças de precisão fabricadas em tornos CNC . A empresa 
também representa comercialmente os contadores de moldes 
fabricados pela Ballsum de Taiwan, os acessórios para retíficas 
e fresadoras feitas pela PNH de Taiwan e também as brocas 
multifuncionais feitas pela ARTU da Alemanha.
Para assegurar a qualidade e a precisão de seus produtos a Tais 
T-P emprega materiais provenientes do Japão. O contador de 
molde da Ballsum de Taiwan, protegido por patente em Taiwan 
e na China Continental, garante uma precisão de contagem de 
dois milhões de vezes para uma faixa de temperaturas de 120 
até 160 graus °C. As peças da PNH são fabricadas de acordo 
com padrões japoneses para os mercados, europeu, americano e japonês. Cada peça é rigorosamente examinada 
antes da entrega e traz uma lista de controle de aprovação em anexo.
A empresa lançou a sua marca TAIS em 2012 para ferramentas de corte, torneiras, brocas, escareadores contratados 
a partir de legítimos fabricantes ou terceirizados por grandes marcas europeias e americanas de fabricantes de 

Tais T-P Co., Ltd.
Peças para moldes, ferramentas de corte e máquinas-ferramentas.

cortadores. As brocas ARTU são feitas em aço especial 
de tungstênio para assegurar a qualidade.
A TAIS produz peças de precisão empregando tornos 
combinados CNC, máquinas de usinagem CNC, tornos 
automáticos controlados por came e ferramentas de 
medição de alta precisão, equipamentos que permitem 
que a empresa utilize peças de aço, ferro, alumínio e aço 
inoxidável.
Os produtos da empresa são bastante populares nos 
mercados do Sudeste Asiático, do Oriente Médio e 
Europa, devido à sua qualidade confiável e preços 
competitivos
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