Quality Special Taps, Dies & Gages
Shipped Fast!

North American Tool

Ferramentas especiais para fazer roscas
Empresa com certificação ISO 9001:2000

Pronta entrega de cossinetes,
machos e calibradores de
rosca especiais de alta
qualidade!

A North American Tool Corporation foi fundada em 1986 para atender à
crescente necessidade de garantia de uma pronta entrega de cossinetes,
machos e calibradores no mercado de ferramentas industriais.
Nossa excepcional organização foi criada com três ideais e metas
tradicionalmente básicas:
¾ Excelente atendimento ao cliente;
¾ Ferramentas de alta qualidade;
¾ Entregas rápidas e dentro do prazo.

“World-class tooling through team-driven commitment.” ™

PARCERIAS BEM SUCEDIDAS
Valorizamos e respeitamos nossas eficientes parcerias com distribuidores
industriais e constantemente tentamos adaptar nossos negócios com base
em suas necessidades. Vamos continuar a desenvolver sólidas parcerias
com nossos distribuidores... fundamentadas em respeito mútuo, confiança
e comunicação aberta.
ENTREGAS RÁPIDAS EVITAM PARALISAÇÕES
Fabricamos uma linha completa de cossinetes, machos e calibradores de
rosca especiais que, na maioria dos casos, podem ser entregues no mesmo
dia do pedido. Fabricamos também machos e pastilhas de carbide (metal
duro) maciço, brocas-machos, machos para fazer roscas, fresas de roscas,
machos sinterizados, machos com canal de lubrificação e ferramentas
especiais desenvolvidas para atender às suas especificações exatas. Nossa
linha complementar de calibradores tampão e anéis calibradores de rosca
também está disponível para pronta entrega. Consulte-nos quanto a preços
e rapidez de entrega.
Consulte-nos quanto a preços e rapidez de entrega. Mesmo com as
mudanças das atuais necessidades da indústria metalúrgica mundial e as
características de distribuição industrial, a North American Tool
Corporation está sempre pronta para atender a tais necessidades
incorporando os mesmos ideais que têm sido a base de nosso sucesso.
Agradecemos seu interesse pelos nossos produtos e serviços. Nós
sinceramente reconhecemos a importância de sua empresa e agradecemos
a oportunidade de lhes prestar nossos serviços.

North American Tool Corporation

215 Elmwood Avenue
PO Box 116
South Beloit, IL 61080-0116

toll free: 800-872-8277
sales@natool.com
Corporação e subsidiárias
phone: 815-389-2300
www.natool.com
fax: 800-872-3299
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