
HG Technology Co., Ltd.

A HG Technology Co., Ltd. é um designer e fabricante taiwanês de ferramentas de corte para diversas 

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 

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 

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 ultra-
duras, 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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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.


