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Linh kiện chính xác dành cho công nghệ khuôn và đúc, khuôn kim cương và dụng
cụ CBN cho máy tạo khuôn và đúc, các sản phẩm gia công tiện và phay CNC phức
tạp, dụng cụ cắt, phụ kiện chính xác cho máy nghiền & máy phay

Đ

ược thành lập vào năm 1990, Công ty TNHH Tais T-P
tham gia vào ngành sản xuất và xuất khẩu thiết bị máy
móc và phụ tùng chuyên nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm.
Các dòng sản phẩm của công ty bao gồm linh kiện chính xác
dùng công nghệ khuôn và đúc, khuôn kim cương và các dụng
cụ CBN cho máy tạo khuôn và đúc, các sản phẩm gia công tiện
và phay CNC phức tạp, dụng cụ cắt, phụ kiện chính xác cho
máy nghiền và phay và nhiều loại máy móc khác.
Được truyền cảm hứng từ kinh nghiệm thị trường thực tế của
thế giới, nhà sản xuất nhiều kinh nghiệm không ngừng cải
tiến công nghệ sản xuất và sản phẩm của mình, đáp ứng nhu
cầu của người sử dụng về các sản phẩm thực sự hữu ích, giúp
khách hàng đạt được thị phần lớn hơn nhờ nhiều sản phẩm đa
dạng.
Ví dụ như, các phụ kiện máy nghiền và máy phay PNH của
Tais T-P được chế tạo theo tiêu chuẩn Nhật Bản dành cho
khách hàng châu Âu, châu Mỹ và Nhật Bản. Mỗi bộ phận đều
được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao hàng, và kèm theo một
danh sách kiểm tra đã được phê duyệt.
Mặt khác, để mở rộng phạm vi kinh doanh và cung cấp các dịch vụ khiến khách hàng hài lòng,
Tais T-P cũng có khả năng xử lý các đơn đặt hàng gia công OEM và làm việc với các công ty
nước ngoài hợp tác xuất khẩu.
Với chất lượng và hiệu suất tuyệt hảo cùng giá cả hợp lý và đúng hạn giao hàng, các sản phẩm
của Tais T-P có được sự đón nhận nồng nhiệt từ những khách hàng chuyên nghiệp đến từ Đông
Nam Á, Trung Đông và Châu Âu.

Tais T-P Co., Ltd.
5th Fl.-1, No. 540-1, Huacheng Rd., Hsinchuang Dist.,
New Taipei City 242 Taiwan
Tel: 886-2-2276-1213
Fax: 886-2-2994-0141
E-mail: taisco@ms54.hinet.net
Website: www.taisco.com.tw

