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HÁ 30 ANOS A FORNECER
RIGOR, QUALIDADE E PRECISÃO

PARCEIRO DE CONFIANÇA

NÓS TRATAMOS DE TUDO

Desde a sua génese, a ASF Tooling sempre se
demarcou, no âmbito do fabrico de acessórios,
para a indústria de moldes e metalomecânica, em
particular, na vertente de retiﬁcação de precisão,
área pela qual é predominantemente conhecida
no mercado.

Tratando-se de um processo integrado e centralizado,
asseguramos toda a logística associada ao fabrico
das suas peças, promovendo tempos de entrega
mais céleres e redução de custos, simultaneamente
eliminando a necessidade do acompanhamento de
múltiplos pontos de controlo.

A melhoria contínua, resultante da constante
interação com clientes e parceiros, conduziu à
expansão do nosso portfólio de produtos e
serviços, de tal forma que, atualmente, com um
parque instalado de 19 máquinas, a ASF Tooling
dispõe dos meios necessários para assegurar a
execução dos vários processos e etapas de fabrico
das suas peças.

Conﬁe-nos o seu desenho 3D
e nós asseguramos a entrega
da peça ﬁnal, com a garantia
da qualidade da ASF Tooling.

PARA ALÉM DA RETIFICAÇÃO…
Desde Fresagem a Erosão, passando pela Retiﬁcação
de Precisão, as nossas infraestruturas e know-how
adquirido ao longo de 30 anos, permitem-nos o
fornecimento ágil de soluções chave-na-mão, para
qualquer tipo de acessório, independentemente do
grau de complexidade.

FABRICO DE ACESSÓRIOS TÉCNICOS DE PRECISÃO
• Pernos e extratores respigados • Cortantes • Punções perﬁlados • Extratores laminados
• Buchas e cavidades • Postiços moldantes • Elementos móveis • Balancés

PRISMÁTICOS

BALANCÉS

ZONAS MOLDANTES

EXTRATORES

RETIFICAÇÃO DE PRECISÃO
PLANA • PERFIS • ROSCAS

MICRO POSTIÇOS E RIBES

ACESSÓRIOS TÉCNICOS
POR ESPECIFICAÇÃO
Envie-nos o seu desenho 2D/3D,
nós entregamos-lhe a peça ﬁnal.
Saiba mais

Contacte-nos

ROSCAS MOLDANTES
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