
Aempresa, Hans Tool Industrial Co., Ltd., é um fabricante famoso de classe 
mundial de uma linha completa de ferramentas para utilização profissional 

e industrial, que tem mantido sua posição como líder neste domínio em Taiwan 
e goza de uma reputação de destaque nos mercados mundiais desde a sua 
fundação em 1973.

Hans Tool está em condições de fornecer aos clientes ferramentas sólidas para 
tarefas pesadas a preços muito competitivos. Com mais de 40 anos de experiência 
em fabricação em Taiwan, a empresa pode agora fornecer mais de 9,000 tipos 
de produtos com uma ampla gama de itens e uma lista completa de tamanhos e 
especificações. Seus produtos incluem soquetes, chaves de torque, chaves de 
porcas, chaves de fenda, brocas, chaves hexagonais, alicates, serras, cortadores, 
martelos, conjuntos/malas/vagões de ferramentas, e ferramentas especiais 
automotivas, entre outros. É claro que diferentes conjuntos de ferramentas, kits 
de ferramentas, balcões, e grupos de ferramentas para balcões também estão 
disponíveis para escolha dos clientes.

As ferramentas de Hans podem ser aplicadas à manutenção e à reparação de 
lojas de ferragens, aeronaves, automóveis, caminhões, gruas, escavadeiras 
e embarcações, e são apropriadas também para a utilização em setores de 
petroquímica, gás, defesa, recursos hídricos, telecomunicações, televisão a cabo, 
abastecimento de energia elétrica e cabos, bem como infra-estrutura, indústrias 
de mineração e de trabalhos pesados. Os clientes podem expandir o seu negócio 
e até participar nos concursos públicos com a utilização de toda a panóplia 
de instrumentos da Hans Tool que estão disponíveis em vários tamanhos e 
especificações.

Todas as ferramentas de Hans são cem por cento 
feitas em Taiwan e cumprem as normas DIN/ISO da 
Alemanha. Hans Tool realiza um rigoroso controle 
de qualidade durante todo o processo de produção 
e garante um ótimo desempenho dos produtos. 
Tais esforços ajudam essa empresa no sucesso 
da sua comercialização da marca de produtos 
de alta qualidade, que são exportados para Ásia, 
Europa, EUA, Américas do Sul, Médio Oriente, 
Rússia, Ucrânia, África e Oceania, etc. Os clientes 
podem confiar na Hans Tool para o fornecimento de 
produtos de qualidade classe universal e de serviços 
satisfatórios.
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Chaves de caixa, chaves, 
chaves de porcas, chaves 
inglesas, alicates cortantes, 
jogos de chaves biela, 
chaves de fenda, etc.
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