Evergreen Spraying Technology Inc.

Pistolas de pulverização, equipamentos de pulverização e acessórios relacionados
Spraying Technology Inc. especializou-se em avançadas pistolas de pulverização, equipamentos e
AEvergreen
acessórios de pulverização, principalmente para usuários proﬁssionais, há mais de 30 anos.
Baseando-se em seu experiente conhecimento em projetos e fabricação, a empresa constantemente desenvolve
e aperfeiçoa pistolas para agricultura, jardinagem, plantio agrícola e para ﬁns ambientais, colocando-se além
do preço acessível dos modelos para uso doméstico e focando os utilizadores proﬁssionais. Como resultado de
extensa pesquisa sobre a propriedade dos materiais, as pistolas de pulverização da empresa são feitas em sua
maior parte de ligas de metais que melhoraram o desenho estrutural para fornecer um peso leve, bocal de fácil
encaixe e aparência atraente.
Por exemplo, a pistola de pulverização de aço inoxidável da empresa tem uma concepção estrutural patenteada
que permite aos usuários mudar três bicos diferentes que são facilmente ajustáveis a pressão de pulverização
até 800psi para uma melhor utilização e oferecer uma ampla gama de benefícios agregados e opções de
acabamento que os clientes podem escolher.
A Evergreen dispõe de uma capacidade de produção integrada que lhe permite lidar com todo o desenvolvimento
e processo de produção, desde o projeto e criação de protótipos para a fabricação até a embalagem. O
laboratório de controle de qualidade interno garante o alto desempenho. Estes equipamentos asseguram que
as pistolas de pulverização da empresa são fabricadas com a mais alta qualidade comparável com os modelos
fabricados no Japão.
A Linha de produtos da empresa abrange uma variedade de pistolas, borrifadores, bicos, máquinas agrícolas,
peças e acessórios, tais como mangueiras mangueiras ﬂexíveis, juntas universais e válvulas. Os produtos
são exportados para os EUA, Europa, Oriente Médio e Ásia, alguns sob apropria marca Evergreen "EST". A
Evergreen fornece serviços de fabricação personalizados, bem como OEM (Original Equipment Manufacturing) e
ODM (manufatura projeto original).
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Evergreen Spraying Technology Inc.

519-1, Xishi Rd., Fongyuan Dist., Taichung Taiwan 42057
Tel: 886-4-2532-0888
Fax: 886-4-2532-0898
E-mail: info@est-spray.com
Website: www.est-spray.com

