
AChang Loon Industrial Co., Ltd. foi fundada no 
ano de 1978 é um das fornecedoras de chaves de 

fenda e chaves inglesa, mais conhecida mundialmente 
de Taiwan , em grande parte graças à décadas de 
investimentos em P& D e na qualidade dos produtos.

Este fabricante especial izou-se na produção de 
chaves de fendas que estão de acordo com as normas 
internacionais, tais como a ANSI e DIN, e hoje é o maior 
fornecedor de chaves catraca em volume de exportação 
anual de Taiwan. Ao longo das últimas três décadas, 
os produtos da empresa têm sido procurados por 
compradores profissionais e grandes atacadistas nos 
EUA e na Europa, que em sua  maioria sãofornecidos 
em OEM (Fabricante de Equipamento de Origem) e alguns são comercializados sob a sua marca ProRatchet ®.

A Chang Loon diz com segurança que os investimentos em P & D é atualmente a chave do sucesso . A empresa 
afirma que em cada projeto de novos produtos ,é um evento muito importante, que envolve toda a gestão e 
supervisão . A cultura da empresa efetivamente reduz o tempo de P & D e acima de tudo, protege a viabilidade 
de produção e da comercialização dos novos produtos, principalmente porque a sua experiência e a dedicada 
participação estimula o impulso de P & D da empresa.

Uma das conquistas que é resultado dos esforços da fabricante em P & D,que 
visa melhorar a eficiência do trabalho, é o anel colorido em relevo sobre a 
cabeça de suas chaves, que mostra claramente a medida da chave em unidades 
imperiais ou métricas para evitar que os usuários percam tempo procurando 
chaves com medidas inadequadas. Essa concepção é muito utilizada nos EUA, 
onde ambas as medidas são predominantes, e tem sido adotada por alguns 
clientes OEM na Europa para criar vínculos 
reconhecíveis entre as chaves que vendem e 
os nomes de suas empresas.

Chang Loon Industrial Co., Ltd.
Chaves Catraca, Chaves de Boca com Catraca, Chaves 
Inglesas, Cortador de Parafuso, Chave Combinada, 
Ferramentas Manuais
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