
Wise Center Industrial Group Inc.
Peralatan pemotong serial roda gigi Planet, Peralatan 
berkebun seperti pemangkas, gunting pemukul, 
tangga, produk die-cast

Wise Center Industrial Group Inc.
No. 18, Wei 6th Rd., Chung Kang EPZ, Wuchi Dist, Taichung City, 43541Taiwan
Tel: 886-4-2657-0580  E-mail: wise.center@msa.hinet.net
Fax: 886-4-2657-0560  Website: www.garden-tools.com.tw

Didirikan pada tahun 1991 di pusat metropolitan Taiwan, Taichung, Wise Center Industrial Group Inc. telah berdedikasi dalam 
mengembangkan dan memproduksi peralatan berkebun, dikenal secara global sebagai supplier terpercaya pada bidangnya di 

pasar global.

Perusahaan kami terutama menyediakan gunting lopping, gunting pagar, pemangkas, gunting rumput, 
pemangkas tiang pohon, gunting pipa air, pemangkas cabang, gergaji dan pemotong pipa PVC, serta 
tangga konvensional dan yang bisa dilipat bersama dengan penyiram, sekop, gunting bunga, 
garu, bangku tangga dan aksesoris berkebun yang berkaitan.

Produk perusahaan, termasuk peralatan serial “Roda Gigi Planet” yang baru 
dikembangkan, peralatan tersebut diterima dengan baik di Amerika Utara, Eropa, Jepang, 
Australia dan Cina. Selain OEM (Manufaktur Peralatan Asli) dan ODM (Manufaktur 
Desain Asli), perusahaan juga sepenuhnya mampu melakukan OBM (Manufaktur Merek 
Asli), memasarkan produknya dengan merek yang berbeda di seluruh dunia.

Komitmen kuat untuk melanjutkan penelitian dan perkembangan (R&D) adalah kunci 
utama mempertahankan keberhasilan Wise Center saat ini. Untuk mengembangkan 
peralatan pemotong berkebun yang mudah dipakai, ringan untuk penggunaan DIY 
dan professional, misalnya, perusahaan telah meningkatkan secara konsisten 
mekanisme roda gigi dan leverage dan bekerja bersama dengan institut R&D lokal 
pada pengembangan bahan pisau.

Selain itu, pembuatan ini juga memperhatikan dengan seksama terhadap kualitas, begitu 
konsisten melakukan tindakan pengendalian kualitas dari buku sesuai dengan IQC (Pengendalian 
Kualitas Input), IPQC (Pengendalian Kualitas Dalam Proses), QA (Jaminan Kualitas) dan TS16949. 
Upaya telah mendapatkan balasan, seiring dengan perusahaan telah disetujui atas standar ISO 9001: 2000, dengan 
produknya disertifikasi oleh standar GS (GeprUfte Sicherheit) Jerman. Perusahaan mengklaim bahwa tingkat cacat 
output bahkan lebih kecil dari 1 bagian per juta.

Satu langkah yang menentukan yang diambil oleh Wise Center akhir-akhir ini untuk konsolidasi lebih lanjut 
statusnya sebagai pelopor industri, perusahaan kaliber dunia adalah pelaksanaan program untuk meningkatkan 
kondisi kerja di dalam pabrik yang sejalan dengan Sistem Monitor BSCI (Business Social Compliance 
Initiative = Inisiatif Kepatuhan Sosial Bisnis). Sejauh ini, pengoperasian perusahaan sehari-hari dan 
manajemen produksi, lingkungan pabrik dan pekerja telah ditingkatkan untuk memenuhi standar BSCI, yang 
mana disertifikasi tidak hanya oleh pelanggannya, termasuk merek peralatan berkebun yang terkenal secara global, juga institut sertifikasi 
professional dari Eropa. Sangat jelas merupakan sebuah perusahaan yang sadar tentang masalah sosial yang peduli tentang kesejahteraan 
personil, Wise Center benar-benar merupakan supplier yang terpercaya dengan keunggulan tersendiri yang benar-benar dapat membantu 
menopang usaha vendor bermerek, terutama sewaktu pabrik sweatshop telah semakin menjadi perhatian di antara konsumer dan pemerintah 
dalam menanggapi permintaan yang lebih besar bagi perusahaan untuk bertanggung jawab, warga yang korporat.


