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Bombas de água e bombas industriais
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undado em 1989, o grupo Hung Pump Group (HPG) é conhecido como um dos maiores fabricantes de bombas em
Taiwan e fornecedor com marcas consagradas para uma ampla linha que engloba bombas de águas claras e sujas,
bombas de jardim, bombas de água residual, bombas de alta pressão, bombas trituradoras, bombas de irrigação, bombas
para poços e bombas industriais, bem como acessórios e periféricos relacionados.
Os produtos de HPG estão muito procurados entre diversos compradores e setores por excelente qualidade e
funcionalidade, dados os grandes capacidades de produção e conhecimentos profundos de este fabricante veterano que
continuam ser actualizados durante 27 anos através da cooperação com fornecedores de bombas com marcas de renome
mundial. Também é notável o fato de que o HPG oferece produtos de classe mundial apoiados pela qualidade e pela fábrica
com a certificação ISO-9001, cuja divisão do espaço e controle da qualidade estão em conformidade com as normas
internacionais.
Para se manter à frente dos competidores, o HPG empenha-se em testes de
campo para obter feedback a fim de melhor aperfeiçoar o saber-fazer e a tecnologia
de produção. Fazendo assim, o fabricante visa à satisfação dos clientes com não só
produtos de alta qualidade, mas solução de problemas especializados.
Por exemplo, o HPG envia engenheiros e técnicos de serviço a regiões onde as
suas bombas são solicitadas e usadas, para recolher informações sobre parâmetros ambientais e
analisar os coeficientes de correlação entre os factores ambientais e as suas bombas. Graças a tanta
dedicação ao método científico, os produtos de HPG geralmente superam os modelos concorrentes
no gerenciamento de água e na vida útil, e são amplamente aplicados na agricultura campesina na
China, em projetos de conservação de água na Indonésia, em sistemas de abastecimento de água no Vietnã, e em sistemas
de abastecimento de água em outros países, para atender de forma eficaz à demanda de recursos de água limpa e de um
ambiente sustentável.
O HPG comercializa bombas sob as suas marcas “APP,” “Bossco” e “Makerlen” em todo o mundo, com sucursais e
afiliadas em vários países para oferecer serviços em tempo útil aos clientes de todos os cantos do mundo, que a empresa
acredita são fundamentais para obter a satisfação do cliente.
Assente no seu lema de oferecer produtos e serviços especializados, confiáveis e sensíveis, este fabricante de bombas,
conduzido pela tecnologia e orientado para o serviço, estabeleceu uma imagem sólida superior à de seus pares como
fornecedor com uma experiência reconhecida no sector a nível mundial. (SC)
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