NOSSA EMPRESA
Mais de 110 anos de excelência em fabricação, serviço excepcional e soluções em
equipamentos
Por mais de 110 anos, a KASCO SharpTech é líder na indústria de fabricação de lâminas metálicas de
qualidade para as indústrias de corte de carne, alimentos e madeira em todo o mundo.
A rede nacional de técnicos profissionais treinados em fábrica da KASCO oferece uma vasta gama de
peças, acessórios, condimentos, serviços de reparo e manutenção de equipamentos a varejistas,
mercearias, restaurantes e organizações de serviços alimentares em toda a América do Norte.

Manufatura e distribuição
A KASCO SharpTech tem suas operações de manufatura e
depósito em St. Louis, Missouri, EUA; Matamoros, México; Gales,
Reino Unido; e Pansdorf, Alemanha. A KASCO possui pontos de
venda, depósitos e funcionários nos EUA, Canadá, México, Reino
Unido, Alemanha e China. São usadas compra, distribuição e
logística globais sofisticadas para produzir, contratar e entregar
produtos e serviços de qualidade superior aos clientes locais.
A versada equipe de força de vendas e o amigável grupo de atendimento ao
cliente da KASCO SharpTech também atendem e dão suporte aos mercados de
distribuição de peças e acessórios.
Os canais distribuidores globais incluem a América do Norte, América do Sul,
América Central, Ásia, Caribe e Europa. As empresas irmãs da KASCO
SharpTech incluem a Atlantic Service Company LTD (Reino Unido) e a Bertram
& Graf GmbH (Alemanha) e oferecem cobertura extensiva dos mercados
europeu e africano.

Manutenção e reparos de equipamentos
Um vasto campo de técnicos, equipe de vendas ao cliente e pessoal de atendimento
em todos os Estados Unidos e Canadá oferecem serviço profissional imediato,
manutenção preventiva, reparos e a entrega de produtos de qualidade. A rede de
técnicos da KASCO SharpTech oferece serviços e reparos de equipamentos
alimentícios comerciais para mercados varejistas, açougues, casas de embalagem e
restaurantes em todos os EUA e Canadá. Todos os técnicos, treinados em fábrica,
levam consigo um grande inventário de peças extras para reparos imediatos e
podemos fornecer consertos de emergência no mesmo dia ou no dia seguinte na
maior parte do país.

1569 Tower Grove Ave. St. Louis, MO 63110 • www.KASCOSharpTech.com
Telefone: 800-325-8940 • 314-771-1550 • inquiries@kascocorp.com

