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HG Technology Co., Ltd.
Ferramentas de corte em carboneto sólido, ferramentas de corte, fresas
de topo reto e de pontas esféricas, fresas de carboneto sólido, brocas de
metal duro, escareadores de metal duro e brocas dentárias.

A HG Technology Co., Ltd. é um designer e fabricante taiwanês de ferramentas de corte para diversas
máquinas, com experiência profissional no fabrico destas ferramentas.
As excelentes tecnologias de produção que possui são a maior vantagem competitiva deste fabricante, o
que, como alega, recompensa a sua constante dedicação à produção de ferramentas de corte segundo as
normas e procedimentos definidos pelos fabricantes europeus de máquinas originais.
A empresa utiliza apenas hastes de carboneto de alta qualidade importadas
Alemanha, bem como sofisticadas máquinas de retificação CNC de 6 eixos
importadas da Alemanha e Suíça para a sua produção. Além disso, este fabricante
também tira partido das mais avançadas tecnologias de revestimento aprendidas
na Suíça e emprega instrumentos de aferição da qualidade de precisão , tais como
projetores de medição digitais comprados à Alemanha, na fábrica de origem, num
esforço para garantir que os seus clientes podem aumentar a eficiência no trabalho
e minimizar os custos de produção com as suas ferramentas de corte duráveis e de
alta qualidade.
A categoria de produtos da empresa abrange um amplo leque de ferramentas de
corte, incluindo a série Magic Cutting, ferramentas corte de alta velocidade e ultraduras, fresas de ponta esférica, fresas de topo reto, ferramentas de corte para materiais macios, a série
Magic Shank, brocas de metal duro e escareadores de metal duro.
Apostada na satisfação do cliente, em preços razoáveis e serviços rápidos, a empresa tem exportado com
sucesso seus produtos para mais de 30 diferentes países do mundo, sendo
alguns comercializados sob sua própria marca, a HGT, cujas ferramentas de
corte foram bem recebidas em indústrias de produtos 3C, semicondutores,
instrumentos de cuidados médicos, produtos aeroespaciais e moldagem de
precisão.
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Kuen Horng Co., Ltd.

IV sets para artério-venosas, conectores
HDF, conectores de filtragem, filtros HME,
componentes para conjuntos de linha
de sangue, agulhas e conectores para
hemodiálise.

D

esde o início de suas atividades em 1993,a Kuen Horng Co., Ltd. dedica-se a fabricação de
equipamentos profissionais de saúde com grande capacidade de produção.

Os equipamentos de saúde da empresa englobam toda a linha de componentes para hemodiálise (intravenosa)
e diálise, componentes para catéteres ,sets IV, incluindo agulhas de fístula,
conectores, controlador de fluxo e dosagem,vedadores de agulhas, agulhas com
respiro, bases de agulhas etc, bem como HME (permutador de calor e umidade)
filtros, filtros de bactérias e narizes artificiais.
A Competitividade da Kuen Horng é baseada em décadas de experiência em
moldagem por injeção de plástico juntamente com grande experiência no
desenvolvimento de moldes de plástico. Esses fatores permitiram à empresa
ampliar o alcance de seus negócios a partir de periféricos para PC, peças
plásticas para carrinhos de bagagem e bicicletas e em dispositivos de cuidados da saúde, e com isso
conquistou rapidamente presença global neste novo segmento de mercado.
A empresa é conhecida por sua sólida linha de produção , que consiste em 22 máquinas de moldagem de
plástico, bem como instrumentos de medição 2.5D, modelos universais, extratores, monitores de moldes e
outros instrumentos de medição. Graças à orientação da SGS, a Kuen Horng obteve a certificação ISO13485
em 2011, ajudando assim a garantir a eficiência, precisão, alta produção e principalmente qualidade
inquestionável.
Ela concentra-se na melhoria contínua e na inovação, a empresa faz uso de seu know-how e de sua
capacidade de P & D oferecerendo processos de produção mais confiáveis e produtos da mais alta qualidade.
Acolhe favoravelmente parcerias na área de produção, representações e exportações em todo o mundo.
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