
Fundada em 1994, Tsai Fa Hsing Co., Ltd. atua na 
produção e exportação de ferramentas de manutenção 

sob a sua própria marca "SK" ,principalmente para 
automóveis, operando como uma fornecedora com 
certificão ISO-9001 em Taiwan.

I n f l u e n c i a d a  p o r  s u a  g r a n d e  e x p e r i ê n c i a  n o 
mercado global , a veterana fabricante tem acurado 
incessantemente tecnologias de fabricação e produtos 
de acordo com as necessidades dos usuários finais, 
desenvolvendo ferramentas e conjuntos de ferramentas 
realmente necessárias,produzindo uma grande variedade 
de produtos para que seus clientes possam alcançar 
maiores parcelas de mercado.

A empresa fornece quase todos os tipos de ferramentas tais como: ferramentas especiais para 
manutenção de automóveis, motores, pneus, portas e janelas de automóveis, chassis, bem como peças de 
reposição para kits de serviços e equipamentos, alumínio, chaves de impacto combinadas ,equipamentos, 
esmerilhadeira, chaves de fenda pneumáticas, chaves catracas pneumáticas, brocas pneumáticas e 
assim por diante. A maior parte dos seus produtos têm uma grande aceitação mundial por sua qualidade, 
confiança e liquidez.

Os conjuntos de ferramentas para reparação de corroceria automotiva , por exemplo, são muito conhecidas 
possuindo várias opções de combinações sendo que as suas ferramentas são certificadas ISO 9001 de 
acordo com os padrões de qualidade reconhecidos mundialmente bem como preços muito competitivos.

Além de OBM (fabricação de marca original), a empresa 
também é capaz de lidar com ordens de OEM (fabricação 
de equipamentos originais) ou ODM (fabricação de projeto 
original), bem como orientação e respaldando os clientes com 
moldes, reparos e ferramentas de manutenção.

Tsai Hsing Fa Co., Ltd.
Ferramentas para Manutenção de Autos, Kits de Serviços AM, 
Chaves de Impacto, Chaves de Fenda Pneumáticas, Chaves 
Catraca, Ferramentas Navais.
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