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Wei Meng  Industrial Co., Ltd.

Especializada em máquinas Raschel para diversas finalidades. 

O Wei Meng Industrial Co. foi fundada em 1978 é a fabricante líder de Taiwan em máquinas de Malharia 
Raschel. Tem uma equipe de P & D dedicada que permite a empresa produzir uma gama de máquinas 

de malharia e equipamentos relacionados, incluindo máquinas para a fabricação de rede sem nós, máquinas 
Raschel de tecimento duplo e máquinas de malharia Raschel de alta velocidade. 

As máquinas de rede sem nós são especialmente projetadas para os seguintes ramos: redes para aquicultura, 
redes para piscicultura, redes de proteção, redes de futebol, redes de camuflagem e redes espreguiçadeiras. As 
agulhas dupla das máquinas de barras Raschel são usados para fabricação de embalagens de: cebolas, batatas, 
laranjas, limões e assim como redes especiais na largura e com duas camadas de redes. As máquinas de alta 
velocidade Raschel pode produzir redes para uso agrícola incluindo, redes anti-granizo, redes de estufa, redes 
anti-pássaros e insetos, tela de proteção contra o vento, construção de redes de segurança, redes de andaime, 
mosquiteiros e roupas industriais. 

Atualmente, os principais produtos da empresa são máquinas de tela de sombreamento, máquinas de corte 
e expansão de película, máquinas de malharia Raschel, máquinas de saco de cebola, máquinas para rede 
de pesca, máquinas monofilamento, máquinas de fios lisos, máquinas de telas de segurança, máquinas para 
embalagem e maquinas sopradoras de plastico filme. 

Todos os produtos desenvolvidos pela Wei Meng 
passam por padrões de testes rigorosos, garantindo 
que eles são plenamente capazes de atender as 
necessidades específicas de cada cliente. A empresa 
exporta 80% da sua produção total. 

Além de sua competência na fabricação, Wei Meng 
também oferece excelentes serviços pós-venda 
aos clientes ao redor do mundo e responde as suas 
dúvidas e perguntas com a máxima rapidez. 

Wei Meng Industrial Co., Ltd.
No. 1, Lane 528, Sec. 2, Zhongshan E. Rd., Xinwu, Taoyuan, Taiwan.
Tel: 886-3-490-1066
Fax: 886-3-490-1999
E-mail: weimeng@ms14.hinet.netWebsite: www.weimeng.com.twwww.raschel.com.tw



A Nan Dee Precision fabrica peças torneadas e 
fresadas com recurso a máquinas profissionais 
CNC.  

Nan Dee Precision Co., Ltd.
No. 22, Keji 1st Rd., Tainan City 709552, Taiwan
Tel: 886-6-384-1123 (Rep)     Fax: 886-6-384-5011
Email: sales@ndd.com.tw          
http://www.ndd.com.tw/

China Factory
C1, Tan-Wei Business Park, Kang-Ming Zhen, Pon-An Area, 
Shenzhen, China

Com mais de 30 anos de experiência, somos reconhecidos pelo excelente desempenho na industria. Os nossos produtos são 
atualizados e melhorados continuamente de forma a cumprirem os padrões internacionais. Temos uma equipa experiente, 

focada na qualidade e no cumprimento de prazos.

Primamos pela integridade e trabalho árduo, o que nos ajudou a alcançar os certificados ISO 9001 e TS16949, nas fábricas em 
Taiwan e na China.

Especialização em:
1. Peças de conectores (de uso militar RF & R)
2. Peças aerospaciais comerciais                                      3. Peças de equipamento médico
4. Pneumática e peças hidráulicas                                    5. Peças de ponto objetivo
6. Peças de barbear e depilação                                        7. Peças torneadas para o mercado automóvel
8. Componentes de câmara                                               9. Diversas peças de uso industrial
10. Peças para bicicletas                                                   11. Peças de titânio 
12. Peças de hardware para telemóveis                            13. Peças de plástico pequenas 
14. O-rings e peças de aço plástico                                   15. Serviço de montagem

Materiais principais:
Aço-carbono, aço inoxidável, aço de alta velocidade, aço ferramenta, plásticos, metais não 
ferrosos, latão, bronze, alumínio e titânio

Tratamento secundário:
Moagem, tratamento térmico, galvanoplastia, anodização, jacto de areia, limpeza ultrasónica, 
etc.

Estamos confiantes que podemos satisfazer as suas necessidades e oferecer-lhe o melhor 
serviço!

mailto:sales@ndd.com.tw
http://www.ndd.com.tw/index.asp


Welder Top Electric Machinery Co., Ltd.
Máquinas de solda, soldador com eletrodo, máquina 
solda costura, máquina de arredondamento, mesa 
soldadora automatica rotativa e equipamentos em geral.

Fundada em 2000, Soldador Elétrico Top Machinery Co. é 
especializada no desenvolvimento e fabricação de uma 

ampla gama de máquinas de solda e aquecimento, bem como 
equipamentos periféricos.

A empresa declara que graças a sua forte equipe de P & D, 
desenvolveu mais de 1.000 tipos de máquinas de solda para 
atender as exigências específicas dos seus clientes em todo o 
mundo. Ela também se orgulha da qualidade de seus produtos, 
bem como o seu prestígio de fornecer máquinas de soldagem 
de última geração com funções avançadas.

As principais máquinas de solda e produtos abrangem máquinas 
de solda pneumáticas refrigeradas a água, soldadores 
pneumáticos de extremidade, soldadores hidráulicos de 
eletrodo, máquinas solda ponto pneumática tipo T, soldadores 
pneumáticos de precisão DC, máquina de solda de trave H, 
máquinas solda  costura pneumática, máquinas de solda 
ponto dupla coluna, máquinas de solda para multipontos e 
aramado, soldadores local de pedal, mesa de soldagem em 
linha reta automática, máquina para chapa com duplo cilindro, 
mesa automática rotativa horizontal  de soldagem, mesas 
automáticas rotativas verticais de soldagem, posicionadores 
de solda,máquina mesa CNC automática soldadora, rolos 
para soldagem, braço manipulador de soldagem, varetas e  
equipamentos para soldagem e gira-discos de duplo axiais de 
soldagem com braço robótico. 

A empresa orgulhosamente relata que tem desenvolvido uma 
série de máquinas que economizam energia, e assim como uma 
linha de máquinas inteiramente automatizadas que ajudam os 
clientes a atingir alta eficiência de produção.

Para estimular a sua vantagem competitiva no 
mercado internacional a empresa desenvolve 
constantemente equipamentos periféricos que têm a 
sua própria marca "Soldador Top". Ela também atende 
produção de OEM para clientes no mundo inteiro.

A Welder Top está atualmente concentrando seus 
esforços no desenvolvimento de máquinas de solda 
especializadas e específicas para  trabalhos com 
metais e materiais especiais. Seus produtos podem 
ser usados para soldar tubos de ferro, caixas d'água 
de aço inoxidável, coletores de calor de energia solar, 
produtos elétricos, tanques de automóveis, aros, 
filtros, redes móveis de aço, produtos eletrônicos, 
talheres e ferramentas.

Welder Top Electric Machinery Co., Ltd.
No. 68, Lane 1316, Wenhsin S. Rd., Tali Dist., 
Taichung City, Taiwan 412
Tel: 886-4-2418-0380
Fax:886-4-2418-0383
E-mail: welder.top@msa.hinet.net
Website: www.welder-top.com.tw    



APinnacle Machine Tool Co., Ltd., empresa fundada em 1976, destaca-se com centros de maquinação de 5 eixos, 
duas colunas, de tipo vertical e horizontal, e ainda por uma grande variedade de fresadoras e tornos mecânicos 

CNC. 

Além de ir ao encontro das necessidades dos seus clientes, com linhas de produtos de excelente qualidade, a empresa 
dispõe ainda de uma equipa de R&D composta por engenheiros com mais de 10 anos de experiência na indústria 
das máquinas-ferramenta. Utilizando ferramentas avançadas, incluindo programas como CAD/CAM/CAE, são 
desenvolvidas máquinas de excelente construção, que primam pela sua rigidez, segurança e durabilidade.

A Pinnacle, através de parcerias estratégicas com os seus revendedores em todo o mundo, está em constante atualização 
face às mais recentes tendências tecnológicas e de mercado, o que tem permitido o continuo melhoramento dos seus 
produtos.

Na empresa, os engenheiros de apoio ao cliente recebem formação periodicamente, mantendo-se sempre atualizados 
sobre as máquinas da empresa e das mais recentes tecnologias, podendo consultar e ajudar os clientes a otimatizar as 
suas operações mecânicas.

A Pinnacle fabrica produtos rígidos e seguros primando pelo controlo de qualidade e gestão cientifica. Recorrendo a 
ferramentas avançadas, todas as peças utilizadas nas máquinas da empresa são examinadas, com o objetivo de responder 
a altos padrões de produção. 

O fabricante é também reconhecido pelos seus departamentos de venda e de apoio ao cliente, disponibilizando os mais 
variados serviços, incluindo soluções técnicas antes e depois das vendas. 

Pinnacle Machine Tool Co., Ltd.

Centros de maquinação de 5 eixos

Pinnacle Machine Tool Co., Ltd.
No. 149, Guofong Rd., Sec. 1, Shengkang Dist., Taichung City, Taiwan 42949
Tel: 886-4-25252995       Fax: 886-4-25252991
E-mail: info@pinnacle-mc.com            Website: www.pinnacle-mc.com.

mailto:info@pinnacle-mc.com
http://www.pinnacle-mc.com


Fundada em 1972, Gong Yang Machinery Co., é especializada em três tipos de componentes para máquinas-
ferramenta: cabeças de corte e acessórios para fresadoras tradicionais de duas colunas, cabeças de corte e 

acessórios para fresadoras CNC de dupla coluna e cabeças de corte para perfuração modelo assoalho e fresadoras.

As tradicionais cabeças de fresa da empresa possuem respectivamente 7.5KW, 9KW e 11KW de potência, enquanto 
as cabeças das fresadoras CNC estão classificadas em 18,5 KW, 22.5KW e 26.5KW. Os acessórios incluem cabeças 
de fresa de ângulo reto, cabeças de extensão, cabeças de fresas de indexação automática, cabeças universais, 
cabeças de fresas de 30 graus angulares e cabeças de fresas de 45 graus angulares. 

Para atender à crescente solicitação dos clientes, a empresa adicionou recentemente a sua linha de produtos, 
cabeças universais de balanço linear, cabeças de ângulo reto de alta potência e cabeças universais de alta potência 
para máquinas de perfuração tipo piso e centros de usinagem de dupla coluna para serviços pesados, cabeças de 
ângulo reto automáticas para serviços pesados e centros de usinagem de dupla coluna. 

A maioria das engrenagens e rolamentos das cabeças das máquinas-ferramenta é importada 
do Japão ou da Alemanha e as cabeças são fundidas e processadas termicamente. As cabeças 
foram adotadas por grandes fabricantes de máquinas e ferramentas em Taiwan e na China 
continental. Gong Yang ganhou o Prêmio de Excelência do governo de Taiwan e possui patentes 
em Taiwan e na China continental.
 
Além de desenvolver, projetar, fabricar e comercializar cabeças para máquinas-ferramenta, a 
empresa também oferece, excelente serviço pós-venda, respaldo da sua experiente equipe 
técnica, fabricação de equipamentos de precisão, rigoroso controle de qualidade, gestão 
científica e especialistas altamente capacitados em P & D.

Todos os produtos da Gong Yang possuem garantia de um ano e são vendidos sob a marca 
"Gong Yang”. Os produtos são comercializados na Europa, Oriente Médio e Sudeste da Ásia 
,além de Taiwan e China continental, onde existem pontos de venda em Shanghai, Qingdao e 
Wuhan.

Gong Yang Machinery 
Co., Ltd. 
Cabeças de Fresa, Extensão de 
Cabeças, Cabeças de Fresa para 
CNC e Cabeças para Perfuração.

Gong Yang Machinery Co., Ltd.
No. 2, Lane 146, Fuyi Rd., Taiping Dist, Taichung City, Taiwan 41158
Tel: 886-4-2278-1321, 2278-8636       E-mail: gongyang@ms23.hinet.net
Fax: 886-4-2270-1379                        Website: www.twgongyang.com.tw

mailto:gongyang@ms23.hinet.net
http://www.twgongyang.com.tw


J-King International Corporation
Correntes de rolo, rolos para transportadores por 
gravidade, correntes para transportador aéreo, 
correntes universais da série UN, correntes de 
transmissão, peças forjadas, correntes especiais.

A J-King International Corp desde a sua fundação em 
1963, especializou-se em produtos de transmissão 

de potência e sempre foi uma das fornecedoras mais 
experientes de Taiwan no setor.

O atual portfólio de produtos da empresa abrange um 
amplo espectro de produtos de transmissão de potência 
e componentes, incluindo correntes para transportador 
aéreo, esferas de transferência, correntes universais, 
sistema de transporte universal para trole, cintos de 
malha, sistema livre de transporte de potência, correntes 
especiais, lubrificadores automaticos, peças forjadas, 
correntes para livre circulação, limitadores de torque, 
retificador controlado de silício (SCR) motores e redutores, 
rodas dentadas, correntes com abas, rolos e acessórios, 
linhas de imersão, pistas, carrinhos, unidades de take-up 
, esteiras, corrente tipo lagarta, cintas de metal, moldes 
manuais e máquinas para a fabricação de luvas. Alguns 
dos produtos são comercializados mundialmente sob a 
famosa marca da empresa "JUKYO".

O que constitui uma das vantagens competitivas da J-King é o seu 
grande potencial de produção provada pelo tempo, que tem favorecido 
os clientes com produtos personalizados. Essa vantagem é o resultado 
de meio século de investimentos e dedicação em avançadas unidades 
de produção, incluindo uma estampagem de metal,rolo de gravidade, e 
uma linha de montagem de correntes de transporte, instalações de correia 
transportadora de metal e fio, uma estampagem e instalações para 
tratamento térmico, uma instalação de transmissão motor elétrico e roda 
dentada, redutor, motor marítimo e instalações de permutador de calor.

Ela é reconhecida pela sua excelente qualidade e entrega no prazo, os 
produtos da empresa são muito procurados por compradores profissionais 
em todo o mundo. A resposta rápida às solicitações dos compradores 
também é um dos pontos fortes da J-King ,sendo por isso mesmo um 
parceiro de negócios confiável.

J-King International Corporation
No. 220, Lane 123, Taiping Rd., Sec. 1, Caotun 
Town, Nantou County, Taiwan (542)
Tel: 886-49-233-7939
Fax: 886-49-233-7659
E-mail: jukyo@seed.net.tw
Website: www.j-king.com.tw



CHENG DAY Taiwan impulsiona seu negócio
As inovações técnicas surgem ao virar da esquina enquanto se 
esforça para a melhoria continua. Cheng Day pode ajudá-lo a 
encontrar o melhor equipamento de elevação para manter suas 
operações de fabricação, armazenagem, manuseio de materiais
 e as operações de logística. 

Fabricado em Taiwan. Fé, Praticidade e Eficiência
Cheng Day fabrica e comercializa uma ampla gama de guindastes 
e guinchos usadas em diversas aplicações a nível mundial. 
Cheng Day experimenta o processo de elevação.

Guindaste
A vida não fica melhor por acaso, fica melhor pela mudança. Cheng Day foi fundada em 1971, mas a visão é tão clara e viva 
do que o primer dia. O mundo que nos rodeia continua mudando por diferentes percepções das pessoas, a melhoria do estilo 
de vida, estilo industrial e alta tecnologia. Nós percebemos que as coisas só melhoram se manter em movimento. Cheng Day 
conhece a demanda dos clientes, oferece projetos feitos por encomenda, melhora e atualiza constantemente os produtos, 
têm patentes internacionais para peças em aparelhos de guindaste e guinchos, além de criar novos modelos cada ano para 
estender o uso. Eles podem se utilizar na indústria do aço, fundição, manufaturas várias, usina, planta nuclear, mineração, 
navio, transporte, papel, construção, serviço pesado.

Guincho
Os guinchos industriais Cheng Day usam cadeia ou cabo metálico, incluindo tipos elétricos e manuais para levantar e mover 
a carga em ambientes perigosos. Eles podem satisfazer a necessidade de segurança internacional e as normas operacionais 
para trabalhar seguro e sem problemas. 

Marcas Internacionais~ Black Bear & U-Mega
Quando você escolhe Cheng Day Taiwan, você adquire experiência internacional, conhecimento para fortalecer suas soluções 
de elevação, aumentar a sua produtividade, e rentabilidade. Em Cheng Day continuamos a investir em produtos verdes de 

nova geração, fornecendo a série PM (Motor Magnético Permanente nos guinchos, com patente global)

Machinery Works Co., Ltd.

Diversos tipos de 
guindaste, guinchos 
elétricos de corrente, 
guinchos de cabo de 
aço, guinchos manuais, 
sistemas de elevadores e 
estacionamento.

Cheng Day Machinery Works Co., Ltd.
No. 173, Wenchiu Rd., Dajia Dist., 
Taichung City 437, Taiwan
Tel: 886-4-2688-1581   Fax: 886-4-2688-1509
Email: info@chengday.com.tw
Website: www.chengday.com.tw

mailto:info@chengday.com.tw
http://www.chengday.com.tw


Parkson Wu Industrial Co., Ltd
Mesas giratórias CNC, trocador 
automático de palete.

A Parkson Wu Industrial Co., Ltd. foi fundada em 1988, projeta 
e fabrica mesas giratórias e trocadores automáticos de paletes, 

máquinas ferramentas de controle numérico computadorizado CNC, 
além de fornecer as melhores soluções em mesas giratórias de acordo 
com as necessidades dos clientes.

A empresa não mede esforços para utilizar a sua propriedade 
intelectual no desenvolvimento de produtos que atendam as diversas 
necessidades dos clientes. A especializada equipe interna de P & D 
da empresa é responsável pelo sucesso no lançamento de projetos 
únicos.

Além dos produtos com especificações especiais, a empresa também 
fornece mesas giratórias com padrão, Standard Performance 
Evaluation Corporation (SPEC), de quatro e cinco eixos, mesas 
giratórias e mesas giratórias horizontais, que são amplamente 
utilizados no mercado. Os produtos da empresa estão divididos 
em duas principais categorias, nomeadamente cabeças rotativas e 
sistemas para produção de componentes flexíveis.

Todo o pessoal da Parkson Wu está sempre empenhado em atualizar 
seus equipamentos e tecnologias de processamentos com rigorosa 
inspeção de qualidade. Isto permitiu que a empresa estabelecesse 
uma capacidade de produção integrada, com isso garantindo uma 
qualidade ímpar em seus produtos.

A excelente qualidade e forte capacidade de produção ajudou a 
empresa com os contratos originais de fabricação, projeto (ODM) de 
um fabricante japonês, para obter o ISO e a certificação CE.

Parkson Wu Industrial Co., Ltd.
No. 103, Lane 506, Sec.1, Sinan Rd., Wuri Dist., Taichung City, 
Taiwan 41467
Tel: 886-4-2335-9935      Fax: 886-4-2335-9929
E-mail: sales@wenson.com.tw, export@wenson.com.tw
Website: www.wenson.com.tw, www.parksonwu.com.tw

PAR-500BRIE

FMHD-1000KZP2T

FMH-320BP2+APC-H320

mailto:sales@wenson.com.tw
http://www.wenson.com.tw


Kou Yi Iron Works Co., Ltd.
Máquinas injetoras para 

        calçados

Fundada em 1959 como uma fabricante específica de 
máquinas hidráulicas, Kou Yi Iron Works Co., Ltd. goza 

de grande respeito e confiança entre os fabricantes de 
calçados em todo o mundo devido as diversas máquinas 
para fabricação de calçados principalmente depois que 
desenvolveu em 1962 uma injetora vertical operada 
manualmente .

Em 1970 a empresa realmente fez seu nome entre os 
fabricantes de calçados, quando desenvolveu a máquina 
injetora tipo espiral e reto para fabrico de calçados de 
espuma de PVC que foi muito procurada pelos produtores 
de calçados. Focada na P & D, este experiente fabricante, 
continuou a lançar várias máquinas para fabricação de 
calçados, inclusive a primeira máquina automática de 
moldagem tipo rotativa de juntar e ejetar fabricada em 
Taiwan, máquinas injetoras de moldagem de PU(poliuretano), 
máquinas injetoras de solados ,com isso visando aumentar a 
sua presença no setor.

A Linha de produtos da empresa inclui máquinas injetoras por 
sopro para calçados, máquinas injetoras para moldagem de 
espuma EVA (acetato de etilenovinilo) , máquinas injetoras 

para moldagem de solados de uma ou duas cores, 
sandálias de duas cores, máquinas injetoras 
para moldagem de chinelos, sapatos plásticos e 
calçados esportivos ,máquinas para junção de 
moldes e máquinas injetoras para moldagem de 
galochas para chuva.

A Kou Yi é uma das melhores fabricantes de 
Taiwan oficialmente reconhecida em sua área, 
conquistou vários prêmios do Ministério de 
Assuntos Econômicos (MOEA) de Taiwan, incluindo 
os Prêmios, Outstanding Machinery Dragon Award, 
Good Product Design Award e Outstanding Project 
Design Award. E sua constante P & D também 
ajudou a obter muitas patentes em Taiwan.

Graças a décadas de esforços no aperfeiçoamento 
das máquinas, a empresa é certificada ISO-9002, 
conquistou mercados de exportação nos EUA, 
Canadá, Oriente Médio, África, América Latina e 
Leste Europeu e com crescente expansão com os 
mercados da Rússia e do Brasil.

Kou Yi Iron Works Co., Ltd.
No. 10, Alley 50, Lane 305, Zhongshan Rd., 
Sec. 3, Tanzi Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2533-1108 ~ 10
Fax: 886-4-2532-2911
Email: kouyi@ms15.hinet.net
Website: www.kouyi.com.tw
               www.cens.com/kouyi        

NSK-393B-3C

NSK-375-2C

NSK-638S



Joen Lih Machinery Co., Ltd.
Retíficas Planas

Joen Lih Machinery Co., Ltd.
240-1 Dafeng Rd., Sec. 1, Tanzi Dist., 
Taichung City, Taiwan 427
Tel: 886-4-2534-9475, 2535-2788 
Fax: 886-4-2533-9001 

Fundada em 1988, em Taichung, centro de Taiwan, Joen Lih Machinery Co. tornou-se uma conceituada 
fabricante de retíficas planas de alta precisão e CNC (controle numérico computadorizado), retíficas planas 

manuais e retíficas planas de precisão  
semi-automáticas.

Sustentada por sua política de "A 
qualidade como prioridade para a 
sobrevivência, é o primeiro serviço para 
perpetuar a empresa", a competitividade 
da Joen Lih consiste principalmente 
em sua capacidade de desenvolver 
máquinas com maior rigidez, precisão, 
estabilidade e eficiência bem como 
facilidade de operação e manutenção. 
Para reforçar a sua capacidade de 
pesquisa e desenvolvimento, a empresa 
em 1996 começou a cooperar com um 
parceiro japonês, para a produção conjunta de máquinas que atendem as necessidades específicas dos clientes 
internacionais.

As principais estruturas das máquinas Joen 
Lih são feitas em ferro fundido FC30 de alta 
qualidade, que apresentam alta resistência com 
amortecimento de vibração. Os avançados servo 
motores controlam os fusos de esferas e as guias 
lineares das máquinas, resultando uma usinagem 
consistente de alta velocidade e resposta de 
precisão de alta frequência para garantir uma 
maior eficiência.

A Joen Lih lançou recentemente as suas mais 
recentes retíficas planas CNC de alta precisão, 
os modelos  JL-2550CNC e JL-4080CNC, que 
foram projetadas para atender as necessidades 

atuais e futuras de seus clientes. Os novos modelos foram projetados para alcançar uma retífica  de precisão em 
conformidade com os mais elevados padrões da indústria.

A empresa é certificada ISO9001 e insiste que todas as suas máquinas passam por rigorosos controle de qualidade 
e cumprem os requisitos de compatibilidade electromagnética (EMC) como também os padrões estabelecidos pela 
SGS, facilitando seus esforços para fomentar os mais promissores mercados nos Estados Unidos, Japão e Europa.



A Sanjet International Co., Ltd. foi fundada em 2002 como um desenvolvedor e 
fabricante de trocadores automáticos de ferramentas e magazines de ferramentas 

para centros de usinagem CNC, lançou o magazine de ferramentas de alta velocidade 
e de frequência variável da série SDKI.

Comparado com os modelos concorrentes que geralmente utilizam os freios 
convencionais como parte dos sistemas de transmissão, que tendem a quebrar devido 
ao desgaste dos revestimentos após uso prolongado, o magazine de ferramentas da 
série SDKI da Sanjet apresenta um circuito elétrico exclusivo que consiste em um drive 
de frequência variável para controlar a velocidade do disco ou do motor do trocador 
de ferramentas. Esse modelo ajuda o magazine de ferramenta alcançar um melhor 

posicionamento da ferramenta de precisão através da frenagem eletrônica fornecida pela unidade, eliminando 
assim, a maioria dos problemas causados pela operação do freio. Com a série SDKI da Sanjet, os operadores 
podem lidar melhor com processamentos complicados que precisam 
de mais tempo para ser concluído.

Além disso, o SDKI em conjunto com o sistema de trocador 
automático de ferramentas de alta velocidade da Sanjet adota um 
codificador completo, permitindo que os usuários finais possam 
programar facilmente um PLC Ladder, e com isso reduzindo o tempo 
da troca da ferramenta em 1,2 à1, 4 segundos, dependendo do 
tamanho da ferramenta. Além disso, o dispositivo é destacado com realimentação por um codificador estável 
principalmente devido ao sensor de alta precisão da SICK da Alemanha.

Em geral, a Sanjet enfatiza que a SDKI apresenta maior eficiência energética, maior produtividade, design 
estrutural simplificado, fácil manutenção e proteção mais eficaz do eixo da ferramenta causado pelo impacto 
do braço trocador em movimento, atendendo assim as crescentes tendências da indústria para uma maior 
diversificação dos processos durante a produção.

Com grande aceitação entre os clientes internos e no exterior, o magazine de ferramentas é adequado para quase 
todos os modelos de centro de usinagem existentes no mercado, e são compatíveis com os controladores de 
Pcbase, Fargo, Heidenhain, Siemens, Fanuc, Mitsubishi, etc.

Sanjet International Co., Ltd.
Magazine de ferramentas de alta velocidade e de frequência 
variável da série SDKI, trocadores automáticos de ferramentas 
e sistemas para centros de usinagem.

Sanjet International Co., Ltd.
No. 288-1, Tesheng Rd., Taya Dist., Taichung City 428, Taiwan
Tel: 886-4-2565-3819        Email: sj.daniel@msa.hinet.net
Fax: 886-4-2565-3821      Website: www.sanjet.com.tw

mailto:sj.daniel@msa.hinet.net
http://www.sanjet.com.tw


ACME Electronic Machinery Co., Ltd.
Máquina de couro, máquinas de Medição de Superfície para Couro, Medidor de 
Superfície para Couro Wet Blue, Linha de Acabamento com Spray, etc

AACME Eletrônica Machinery Co., Ltd.,foi fundada em 1978 e 
especializou-se em projetos, desenvolvimento e fabricação de 

medidores eletrônicos de superfície para couro e sistema de pulverizador 
para couro, que são muito populares na Europa ,EUA e África. A empresa 
conquistou grandes fatias de mercado na região Ásia-Pacífico.

A fabricante está orgulhosa da sua respeitável capacidade de P & D, 
oferecendo vários tipos de produtos, abrangendo medidores eletrônicos 
de superfície de couro no banco, alongado, tipo transportador, medidor de 
superfície para couro wet blue, linha de acabamento com spray , etc.

A ACME inicialmente prestava apenas suporte técnico e manutenção para 
máquinas importadas, e sempre buscou o crescimento e a diversificação na 
produção de suas máquinas com circuitos simplificados, funções práticas e 
de fácil manutenção.

Com base na experiência adquirida na fabricação de medidores eletrônicos 
de superfície para couro, a ACME buscou uma concepção diferenciada 
para o sistema automático de pulverização para couro, usando o mesmo 
controle eletrônico desenvolveu um modelo versátil e de fácil operação, 
o “Linha de Acabamento com Spray ” ACME, sendo bastante aceita pela 
indústria do couro, e em seguida, investiu no mercado de tinta spray 
para couro artificial. Após isso, a empresa aprimorou o seu sistema de 
pulverização do tipo giratório, aumentando e facilitando a produção em 
massa. Hoje a ACME oferece uma gama completa de aplicações para 
pintura spray em couro e couro artificial como também fornece soluções de 
compra personalizada.

A empresa segue buscando a inovação e investindo em pesquisas para 
alcançar a melhor qualidade, aderindo ao alto desempenho, perfeita 
operação e baixa manutenção. Hoje a ACME oferece um serviço 
personalizado, desenvolve modelos inovadores de acordo com as 
exigências dos clientes. Ela também oferece serviços de consultoria e 
manutenção.

ACME ELECTRONIC MACHINERY CO., LTD.
No. 40, Hwangong Rd., Yongkang Dist., Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-233-3121, 886-6-233-3122
Fax: 886-6-232-9362
Email: acmeelmc@ms63.hinet.net
website: www.acmeelmc.com.tw

mailto:acmeelmc@ms63.hinet.net
http://www.acmeelmc.com.tw


(Target Valve) Yueng Shing 
Industrial Co., Ltd.

Válvulas de esfera, válvulas de esfera flangeadas, válvulas de esfera 
sanitárias, válvulas de esfera multi-vias, esferas de aço inoxidável, filtros.

Desde a sua criação, em 1990, (Target Valve) Yueng Shing Industrial Co., 
Ltd. dedica-se à fabricação e fornecimento de válvulas e acessórios para 

tubos por mais de 20 anos e respeitada mundialmente.

Este fabricante oferece uma vasta gama de válvulas e acessórios, incluindo 
as válvulas de esferas, válvulas de esfera flangeadas de 3,4 e 5 vias, válvulas 
de esfera sanitárias, esferas de aços inoxidáveis e acessórios, filtros Y, 
válvulas de retenção, válvulas de gaveta, válvulas borboleta, válvulas de 
agulha e válvulas globo, bem como peças de extrusão de PVC, PE, PC, ABS, 
HIPS, TPR, EVA e outros materiais plásticos.

Os produtos da empresa são perfeitos para petróleo , gás, química, 
petroquímica, alimentos, bebidas, setores de refinaria em todo o mundo, 
e alguns são vendidos sob a própria marca. Eles são reconhecidos pela 
qualidade e a alta precisão, desenvolvidos por uma seleta e competente 
equipe de engenheiros com conhecimentos técnicos em produtos de precisão 
e controle de qualidade sonoro aplicado internamente.

Voltada à perfeição contínua, a empresa atualiza constantemente os 
processos de fabricação e o ambiente de trabalho através da participação de 
todos os funcionários e empregam as melhores práticas comerciais. Ao fazer 
isso, ela oferece uma qualidade e eficiência ímpar, apoiada por funcionários 
altamente qualificados com sólida lealdade e senso de responsabilidade.

A prova do compromisso da empresa com a qualidade é a sua atual fábrica, 
composta de linhas de máquinas, linhas de montagem, controle de qualidade 
e laboratório de testes, departamentos de serviço ao cliente, os quais 
conquistou ISO9001: 2008 e certificação PED97 / 23 / CE.

Com capacidade de produção, engenharia e um competente controle 
de qualidade, a empresa também aceita ordens OEM (fabricação de 
equipamentos originais) e ODM (fabricação de desenho original).

                                                                      

(Target Valve) Yueng Shing Industrial Co., Ltd.
No. 45, Taiping 23rd St., Taiping Dist., Taichung City 41144, Taiwan
Tel: 886-4-2277-5458        Fax: 886-4-2277-5934
Email: targetvalve@gmail.com          
Website: www.target-valve.com.tw ,  www.target-valve.com

mailto:targetvalve@gmail.com
http://www.target-valve.com.tw


Kung Hsing Plastic Machinery Co., Ltd. 

             Máquinas sopradoras de filmes monocamadas e multicamadas, máquinas 
para a fabricação de monofilamento, máquinas para a fabricação de fio plano, 
máquinas de reciclagem de plásticos e a linha de lavagem.

Desde a sua criação em 1972, a Kung Hsing Plastic 
Machinery Co., Ltd. tem desenvolvido e produzido uma 

variedade de máquinas para o processamento de plásticos. 
Com mais de 40 anos de experiência, a empresa tornou-
se uma companhia líder em Taiwan no setor, sendo um 
fornecedor mundialmente conhecido.

A Kung Hsing tem atualmente duas fábricas em Taiwan, 
uma para fabricação e montagem de peças e a outra 
para montagem, testes de funcionamento e transporte 
das máquinas finalizadas. Entre os seus produtos estão 
às máquinas sopradoras de filme PP, linha de máquinas 
sopradoras de filme de alta velocidade de co-extrusão 
mult icamada, sopradoras de f i lme de elevadíssima 
velocidade LD / PEBDL / PEAD, PP / PE e máquinas para 
monofilamento de nylon PP / PE, máquinas para a fabricação 
de monofilamentos de poliéster com zíper, máquinas para 
a fabricação de fio plano, soluções completas para sacos 
de tecido e de cimento, máquinas para reciclagem de 
plástico e linhas de lavagem. A maioria destes produtos são 
comercializados sob a própria marca "KS" em mais de 150 
países.

O sucesso das máquinas da Kung Hsing é baseado, em 
parte, na forte dedicação à qualidade total. Para garantir que 
as suas máquinas para o processamento de plásticos tenham 
durabilidade e desempenho que atendam plenamente as 
expectativas dos clientes e em conformidade com os padrões 
da marcação CE, a fabricante emprega exclusivamente 

materiais de alta qualidade e software de projetos 
3D de última geração para desenvolver e produzir 
produtos e peças de alta precisão. Ela também 
implantou em suas fábricas rigorosas medidas de 
controle da qualidade em conformidade com as 
normas internacionais, que obteve aprovação pelo 
ISO 9002 e ISO 9001.

Além de fazer pleno uso da sua larga experiência 
em P & D e produção, a Kung Hsing possui 
ordenadamente os códigos de cada uma das 
máquinas que comercializa e tem arquivados todos 
os documentos técnicos relacionados para mais de 
20 anos, podendo com isso assessorar os clientes 
com manutenção periódica e serviços profissionais 
de suporte técnico no mais curto prazo.

No. 13,  Chunghsing Rd., Chiatai Ind. Dist., Chiayi 
Hsien, Taiwan 612
Tel: 886-5-237-4466        Fax: 886-5-237-6971
E-mail: ks.service@kunghsing.com.tw
Website: www.cens.com/kunghsing

mailto:ks.service@kunghsing.com.tw
http://www.cens.com/kunghsing


ALong Gang Machinery Co., Ltd., foi fundada por técnicos especialistas 
com mais de 20 anos de experiência na indústria, especialmente no 

desenvolvimento e fabricação de máquinas de processamento de furos  em 
especial os seguintes tipos de máquinas: torre de perfuração CNC e máquinas 
rosqueadeiras, furadeiras automáticas vertical / horizontal de alta velocidade e 
máquinas rosqueadeiras, máquinas hidro- pneumáticas de perfuração, cabeças 
de multi- eixos e máquinas-ferramentas de muitos outros tipos. 

A empresa empenha-se e faz uso de inovadoras máquinas-ferramentas  com 
as mais recentes instalações de produção e sistemas de controle de qualidade. 
Como tambem rigorosos testes internos de qualidade  e  inspeção desempenham 
um papel essencial na otimização dos produtos. A empresa também faz o máximo 
para reduzir custos de produção e aumentar a eficiência da produção, de modo 
que pode oferecer excelentes produtos a preços competitivos para ajudar os 
clientes a aumentar suas margens de lucro.

A torre de perfuração CNC e as máquinas rosqueadeiras estão entre os vários 
produtos da Long Gang que são amplamente utilizados e de grande aceitação 
entre os clientes em todo o mundo . Elas  atendem os requisitos mais exigentes, 
oferecendo usinagem de precisão em altas velocidades dos eixos juntamente 
com  cortes para serviços pesados. As máquinas apresentam uma integração 
cabeçote / castanha,  torre hexagonal  extra- durável com eixo -Z impulsionado 
por rolamentos japoneses de alta qualidade, interagindo diretamente com um 
freio motor. Essas são as primeiras máquinas em Taiwan que  utilizam rolamentos 
japoneses.

Todos os produtos da Long Gang incorporam engrenagens de transmissão 
feitos de materiais de aços especiais, que são carburados em alta freqüência  , 
tratamento térmico e afiação precisa para garantir a padronização , durabilidade 
e estabilidade da produtividade . Os produtos são ideais para o processamento 
de peças e componentes para automóveis , motorizados de duas rodas , 
bicicletas, aeronáutica , engenharia , pneumática , hidráulica , ferramentas para 
pintura / revestimento , ferramentas pneumáticas , eletrônica e aplicações para 
equipamentos de saúde.

Long Gang Machinery Co., Ltd.
Furadeira tipo Coluna CNC e máquinas rosqueadeiras, furadeiras e 
máquinas automáticas rosqueadeiras , máquinas de perfuração 
hidro- pneumáticas, cabeçotes múltiplos , áquinas personalizadas.

Long Gang Machinery Co., Ltd.
No. 1-7, Shuangyuan, Pinghe Village, Minxiong 
Township, Chiayi County, Taiwan 62150
Tel: 886-5-206-3689               
Fax: 886-5-206-3389
E-mail: lgm.service99@gmail.com
Website: http://www.lgm-machine.com.tw



Intertech Machinery Inc.  

Intertech Machinery Inc.
Factory: No. 20, Lane 417, Min-An Rd., 
Xinzhuang Dist., New Taipei City, 242, Taiwan
Tel: 886-2-2833-4646  Fax: 886-2-2833-4700
E-mail: intertech@seed.net.tw
www.intertech.net.tw
www.taiwanmoldmaker.com

Os moldes desse fabricante possuem preços 
competitivos e alta precisão dimensional, é muito 
popular entre os fabricantes de diversos setores na 
Finlândia, Suécia, Dinamarca, Holanda, Alemanha, 
Reino Unido, os EUA, África do Sul, Síria, Chipre, 
Grécia e Filipinas, assim como em outros mercados. 
Como um fornecedor reconhecido mundialmente, a 
empresa foi registrada na D & B D-U-N-S.

Moldes Plásticos, Moldagem por Injeção de Plástico, Moldes em Borracha de 
Silicone, Moldes em Borracha de Silicone Líquido, Estampagem de Matriz de Metal.

Com mais de 25 anos de experiência no setor, a Intertech 
Machinery Inc. utiliza tecnologia de ponta para produzir 

uma variedade de moldes em Taiwan.

A linha de produtos da empresa compreende uma ampla gama 
de moldes de plástico, moldagem por injeção de plástico, 
moldes em borracha de silicone, moldes em borracha de silicone 
líquido, estampagem de matriz de metal. A empresa também 
é especializada na fabricação de moldes de ponto de retenção 
(undercut), puxador de moldes, puxador do núcleo do molde 
/ PMMA / PC moldes polido de alto brilho / núcleo de molde 
intercambiável, moldes para compressão a quente, moldes para 
injeção de componentes, moldes piloto.

A Intertech é extremamente profissional nos projetos de moldes e moldagem em POM, componentes de engenharia 
Nylon + FG /, produtos médicos compatíveis com PC, LSR, RoHS / bico de mamadeira LSR / equipamentos de 
iluminação LED PC, PMMA / autopeças PP, ABS / eletrônicos PP, ABS / aparelhos domésticos PP, PE, ABS / PP, 
embalagem PE, fechamento, container / PVC, Junta para tubos PP etc.

A capacidade produtiva da engenharia com os melhores profissionais de CAD e CAM, especializados em Auto-CAD, 
Pro-E, Cimetron, I-DEAS, e Análise do Fluxo de Moldes, os trabalhos da P & D permitem a Intertech oferecer aos 
exigentes clientes, processos de produção de ciclo completo, a partir do projeto do molde e protótipo de fabricação 
mais a montagem, a custos muito econômicos, juntamente com a resolução de problemas dentro do prazo e eficiente 
serviço pós-venda.

mailto:intertech@seed.net.tw
http://www.intertech.net.tw


A Forwell Precision Machinery Co., Ltd. foi 
fundada em 1987, na região central de 

Taiwan, e destaca-se em sistemas de troca 
rápida de moldes, sistemas de carrinhos para 
moldes / matriz, sistemas para perfuração 
ultrafina PCB, e por fim os sistemas automáticos 
de fixação de moldes.

A empresa fornece uma ampla gama de 
sistemas de troca rápida de moldes /matriz e 
sistemas de fixação automáticos personalizáveis 
para uma grande variedade de máquinas, 
incluindo as prensas (mecânicas e hidráulicas), 
máquinas injetoras de plástico e máquinas de 
fundição.

A empresa conquistou o ISO-9002 em outubro 
de 1997, e foi a primeira fabricante com ISO-

Forwell Precision Machinery 
Co., Ltd.  
Forwell Precision Machinery 
Co., Ltd.  
Sistemas de troca rápida de moldes/matriz e 
muito mais

Forwell Precision Machinery Co., Ltd.
No. 399, Mingsheng Rd., Sec. 2, Pusin Township, Changhua 
County, Taiwan 513 
Tel: 886-4-834-5196           E-mail: forwell@forwell.com
Fax: 886-4-834-5197          Website:www.forwell.com

9 0 0 2 e m s i s t e m a s d e 
t roca rápida de moldes de 
Ta iwan . No ano segu in te a 
empresa recebeu a certificação 
CE, tornando-se qualificada para comercializar 
seus produtos para a Europa. Com certificados 
internacionais, a empresa prova que não vende 
apenas produtos, mas principalmente qualidade.

Enfatizando a pesquisa, desenvolvimento, 
qualidade, serviço e inovação, a empresa tem 
lançado produtos que superam as expectativas 
dos clientes.

Graças ao forte desempenho e uma carteira 
de clientes em crescimento, a Forwell tem 
presença marcante mundialmente e é a principal 
fabricante de sistemas de troca rápida de 
moldes /matriz, tanto em Taiwan como na China.

A Forwell está construindo uma fábrica com 12 
mil metros quadrados na província de Jiangsu, 
na China, que será concluída em 2015 no 
intento de aprimorar a capacidade de P& D e 
alavancar substancialmente os negócios nos 
próximos anos.

Com a abertura de um escritório na China em 
1999, a empresa entrou oficialmente nesse 
mercado, e agora com escritórios em Ningbo, 
Zhej ing; Chongqing, Sichuan; Shenzhen, 
Guangdong e por último em Jiangsu.

mailto:forwell@forwell.com
http://www.forwell.com


A Ho Caster Industrial Co., Ltd. foi fundada em 1992 é um 
fabricante profissional de rodízios industriais e carrinhos 

dobráveis.
A relação de produtos desse fabricante consiste em rodízios 
e rodas de várias especificações, rodas ajustáveis, rodas 
industriais, carrinhos, carrinhos dobráveis, vagões empilháveis, 
rodízios para armazenagem, rodízios de nylon, rodízios 
giratórios, rodízios de borracha, rodízios de freios e rodas rígidas, 
entre outros produtos.
Entre os novos produtos da Ho Caster estão os rodízios da série 
aço inoxidável, que estão disponíveis com avançadas rodas 
de nylon, nylon com fibra revestida com borracha elástica que 
contêm um compartimento integrado de aço inoxidável tipo 
304 com 3 mm de espessura, proporcionando com isso, alta 
durabilidade estrutural e uma capacidade de carga de até 300 
kg.
A outra nova categoria de produtos são os rodízios médios 
e pesados com rolamentos tipo-6202 de aço cromado e com 
estrutura bem projetada com uma placa de metal revestida de 
zinco de 3 mm, capaz de transportar de 200 a 300 kg.
Depois de mais de 20 anos de investimentos contínuos na 
qualidade e em tecnologia, a Ho Caster consolidou o seu 
nome entre os profissionais como um fabricante de qualidade, 
impulsionando a engenharia, com integridade provada pelo 
tempo e extraordinária capacidade de produção. A empresa 
está comprometida com a satisfação do cliente e presta serviços 
personalizados para auxiliá-los a solucionar problemas e 
aumentar os seus lucros.
Amparada pela alta fidelidade dos clientes, a empresa exporta 
seus produtos para todo o mundo, alguns sob a própria marca. 
Ela está no caminho certo para o desenvolvimento sustentável.

Ho Caster Industrial Co., Ltd.
No. 106, Deli Rd., Taiping Dist., Taichung 
City 411, Taiwan
Tel: 886-4-2271-2195
Fax: 886-4-2271-2196
E-mail: hocaster@mas35.hinet.net
Website: www.hocaster.com.tw

Ho Caster Industrial Co., Ltd.
Rodízios e rodas em aço inoxidável para cargas pesadas, 
médias e leves, rodas ajustáveis, carrinhos dobráveis.

E-mail: hocaster@mas35.hinet.net
http://www.hocaster.com.tw


Autogrip Machinery Co., Ltd.
Placas para Torno, Cilindro Rotativo, Mandril Porta Pinças

A Autogrip Machinery Co., Ltd., anteriormente chamada de Chia Sua Machinery 
Co., Ltd., é um fabricante Taiwanesa de placas para tornos e cilindros rotativos 

que, desde a sua criação em 1989, focaram na produção de produtos de alta precisão, 
bem como na constante melhoria da qualidade dos produtos e serviços pós-venda, para 
estar sempre à frente da concorrência.

Com sede no bairro de Puhsin Township no município de Changhua County, região 
central de Taiwan. A Autogrip tem uma aréa de 13.167 metros quadrados de instalações 
e é reconhecida por oferecer produtos inovadores, desenvolvidos por sua experiente 
equipe interna de P & D.

O cumprimento das normas internacionais, tais como a SGS ISO9001 e a marca de segurança da CE, esse fabricante 
promove a sua própria marca Autogrip que é sinônimo de excelente rigidez e precisão.

Ao longo dos últimos anos, a empresa ampliou a sua linha de produtos incluindo as 
séries de 79 polegadas,juntas rotativas 
,válvulas para fluido de corte, cabeçote 
faceador e braçadeiras síncronos, aos 
quais podem ser divididas em seis 
categorias: placas para tornos, cilindros 
rotativos, braçadeiras síncronos, cabeçote 
faceadores, válvulas rotativas / juntas 
rotativas e garras padrão.

Este fabricante também adota tornos CNC, retíficas, centros de usinagem, 
instrumentos de teste de cilindros rotativos e máquinas de teste de pressão 
para garantir a qualidade, precisão e a durabilidade.

As placas de torno de três castanhas da Autogrip foram produzidas com 
rígidez adicional e com grampos de elevada precisão, que consiste de um 
cilindro rotativo, equipado com uma válvula embutida de retenção para 
impedir a diminuição repentina da pressão interna.

Em meados de 2011, a empresa lançou os cilindros hidráulicos rotativo tipo curto com 166 e 205 milímetros de diâmetro de 
cavidade. Ela desenvolveu tambem recentemente mandris extra-grandes de até 79 polegadas.

Autogrip Machinery Co., Ltd.
Tel: 886-4-822-8719     Fax: 886-4-823-5719
E-mail: sales@autogrip.com.tw
Website: www.autogrip.com.tw

E-mail: sales@autogrip.com.tw
http://www.autogrip.com.tw


A      Genemax Industrial Inc. foi fundada em 1996 e é uma fornecedora 
de Taiwan de alto calibre em peças e componentes de precisão 

essenciais para máquinas extrusoras.

Veja abaixo a linha completa de peças e componentes para máquinas 
extrusoras da Genemax

1)  Parafuso e barril. (Nitreto e bimetálicos) (Simples e Duplos)
2)  Parafuso gêmeo (co -rotação , contra-rotação e rosca dupla cônica )
3)  Parafuso gêmeo HPI.
4)  Redutor único para extrusora.
5 ) Redutor duplo para extrusora (co -rotativa , contra-rotação e 
     parafuso cônico duplo para extrusora)
6) Cabeçotes : filme para moldagem a sopro, moldagem por sopro, 
     moldes de tubulação, fios e perfilação.
7)  Rolo: rolos de espelhos, rolos de borracha , rolos de silício , rolos 

Genemax Industrial Inc.
Parafusos e barris, cabeçotes, engrenagens, caixas de engrenagens, 
parafusos e segmentos do barril, extrusoras de dois parafusos co-
rotativa.

     de jateamento.
8)  Bomba de engrenagem.
9)  Trocador de tela , misturador de estáticos , cortador rotativo , 
      matrizes , anéis pneumáticos.
10) Unidade de Transformação.

A empresa não só fornece usinagem de precisão, mas também são especializadas em siderurgia, metalurgia, 

tratamento térmico e tratamento de superfície.

A empresa é grande especialista no fornecimento de aços resistentes ao desgaste e à corrosão incluindo os 
aços bi metálicos, Hastelloy C276 e HIP PM.

Amparada por eficientes técnicas de produção e uma linha completa de equipamentos de produção de 
última geração, a empresa fornece parafusos de alta precisão e barris de 15 mm a 400 mm de diâmetro e até 
8.000 mm de comprimento e os modelos tratados com nitreto ou os bimetálicos que atendem uma grande 
variedade de aplicações.

Genemax Industrial Inc.
No. 33, Xinyi Rd., Anping Industrial Park, Tainan City 702, Taiwan
Tel: 886-6-263-7999       Fax: 886-6-263-7950
E-mail: genemax.alex@gmail.com / service@gmx.com.tw 
Website: www.gmx.com.tw

mailto:service@gmx.com.tw
mailto:service@gmx.com.tw
www.gmx.com.tw


Desde a sua fundação em 1990 a Fine Fu Sheng Enterprise 
Co., Ltd. especializou-se na fabricação de máquinas 

de estampagem a quente , máquinas de impressão por 
transferência e máquinas de prensagem e laminação a quente, 
a empresa também integram essas máquinas em sistemas 
automatizados para os clientes aumentarem a rentabilidade e a 
eficiência da produção.
Com base em décadas de experiência, a empresa fornece os 
seguintes modelos: pneumáticos, hidráulicos, rolo hidráulico 
e impressoras por transferência térmica 3D, impressoras 
automáticas por transferência, máquinas de colagem, 
estampagem a quente e máquinas de impressoras por 
transferência e por fim os modelos desenvolvidos sob medida.
As máquinas da empresa são adequadas para diversas 
aplicações, incluindo a produção de produtos plásticos moldados 
por injeção, embalagem de canetas, copos, componentes 
eletrônicos, cosméticos, óculos, acrílico, produtos de madeira, 
roupas, meias, produtos de couro, artigos de vidro, produtos de 
metais, etc.
Destaque para o modelo SY601 impressora por transferência 
térmica de rolo é uma amostra da capacidade da empresa em 
atender às exigências dos usuários finais. A máquina possui 
uma exclusiva estrutura, reforçada e é ideal para a impressão 
de grandes áreas apresentando grande estabilidade durante 
o rolamento. Com uma caixa de controle bem projetada de 
fácil operação, esse equipamento é ideal para os fabricantes de plásticos, madeira, vidro e 
produtos de metal.
Para garantir aos clientes uma qualidade ímpar a Fine Fu Sheng utiliza principalmente peças 

e componentes fabricados em Taiwan, exceto alguns componentes 
pneumáticos, hidráulicos e elétricos que são terceirizados de 
renomados fornecedores assegurando assim a precisão, confiabilidade 
e acessibilidade.

De notável durabilidade e de fácil operação, funcionalidade excepcional 
e preços competitivos, as máquinas da empresa são procurados por 
profissionais e usuários finais em todo o mundo.

Fine Fu Sheng Enterprise Co., Ltd.
No. 1, Chingpu Village, Minhsiung Township, 
Chiayi County 621, Taiwan
Tel: 886-5-226-7169  Fax: 886-5-226-9566
E-mail: finefu.chen@msa.hinet.net
http:// www.ffs-machine.com.tw

Fine Fu Sheng Enterprise Co., Ltd. 
Máquinas para estampagem, máquinas impressoras por transferência 
térmica e máquinas de laminação.



Taihan Precision Technology Co., Ltd.
Projeto e fabricação de moldes, máquinas injetoras para 

termoplásticos, tratamento de superfície e montagem.

A Taihan Precision Technology Co., Ltd foi fundada em 1987 e destaca-se com a fabricação e projetos 

de moldes e sempre prioriza os clientes e a qualidade. A empresa sempre buscou a excelência em seus 

produtos e serviços, construindo com isso uma sólida reputação entre os clientes em Taiwan e no exterior.

A qualidade e o serviço são garantidos pela ISO-9001 e ISO-14001, a Taihan fornece serviços completos 

do processo de produção, desde o projeto, fabricação de moldes, máquinas injetoras para termoplásticos, 

acabamento e montagem, sendo um sistema único que efetivamente controla o tempo de espera e os custos 

de produção.

A empresa concentra-se nas exportações e fez várias parcerias duradouras com as principais marcas 

japonesas e empresas investidoras de Taiwan que proporcionam a montagem sistemática. Essas operações 

são acompanhadas por uma equipe de técnicos altamente especializados de Taiwan, China, e Japão bem 

como máquinas de alta precisão provenientes do Japão.

Para integrar a sua cadeia de fornecimento vertical com o objetivo de fornecer suporte técnico rápido e 

melhores serviços aos clientes, a Taihan criou filiais em Dongguan e Kunshan na China, província de 

Haiyang, Vietnam, e Lima nas Filipinas. Estas subsidiárias oferecem processo de produção completo que 

atende diretamente as necessidades dos clientes em suas regiões.

A empresa afirma que o profundo conhecimento das propriedades dos materiais, P & D de excepcional 

capacidade e as técnicas de processamento de precisão é o segredo para a fabricação de ferramentas de alta 

precisão e estabilidade. Ela projeta moldes com extrusão de plástico em mente para garantir uma produção 

livre de defeitos e altamente eficiente.

A Taihan também fornece revestimento, impressão e NCVM (metalização a vácuo não condutor), entre 

outros tipos de tratamento de superfície, de acordo com as necessidades dos clientes. Informacões para 

obter mais detalhes são bem vindos e com atendimento imediato.

Taihan Precision Technology Co., Ltd.
No. 12, Wuquan 6th Rd., Wugu Dist., New Taipei City, 

Taiwan

Tel: 886-2-2290-2258

Fax: 886-2-2290-4848

E-mail: service@thpt.com.tw

Website: www.thpt.com.tw

Website: www.thpt.com.tw
mailto:service@thpt.com.tw


Lian Feng Sheng Machinery Co., Ltd.
Máquinas para furação, 
mandrilhadoras e rosqueadeiras.

A Lian Sheng Feng Machinery Co., Ltd.,tem mais de duas décadas de experiência na indústria e na fabricação 
de máquinas de furação avançada, mandrilhadoras e rosqueadeiras.

A empresa possui um departamento próprio de pesquisa e desenvolvimento com técnicos altamente capacitados 
que desenvolvem produtos e acessórios para sanitários, banheiros, ar comprimido, componentes hidráulicos, 
componentes de tubulação, peças para bicicletas e por fim peças para máquinas de carpintaria.

A Lian Sheng Feng prioriza e desenvolve máquinas para fins especiais que ajudam os clientes a melhorar a 
qualidade do produto, aumenta a capacidade de produção e redução de custos de produção.

Entre os produtos líderes de vendas estão às mandrilhadoras & rosqueadeiras tipo elevador de seis eixos, 
mandrilhadora de três eixos com servomotor tipo rotatório & rosqueadeira.

A mandrilhadora & rosqueadeira tipo elevador com seis eixos, possui uma chave com motor giratório com freios 
e um eixo de 110 milímetros de diâmetro externo que ajudam os usuários a reduzir os custos de processamento 
e com opção de interface homem / máquina.

A potência de saída da mandrilhadora & rosqueadeira de três eixos com servomotor tipo giratório é ajustável de 
acordo com o tamanho da peça, com o eixo acionado por um servomotor e um eixo esférico.

Lian Feng Sheng Machinery Co., Ltd.
No. 3-7, Changshui Rd., Sec. 1, Kunlun Village, Puyen Township, 
Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-882-9826
Fax: 886-4-882-9819
E-mail: lfs99888@ms51.hinet.net
Website: www.lfs99888.com.tw

mailto:lfs99888@ms51.hinet.net
http://www.lfs99888.com.tw


Shenq Fang Yuan Technology Co., Ltd.
Centros de usinagem de cinco eixos com 
controle simultâneo. 
SA Shenq Fang Yuan Technology Co., Ltd., foi fundada em Taiwan em 1996 e é uma grande fabricante de centros 

de usinagem , sendo muito famosa por suas máquinas de cinco eixos com 
controle simultâneo para usinagem de contornos complexos tais como , caixas 
de relógios ,jóias, pás de turbina pequenas e grandes e moldes de pneus para 
automóveis de luxo .

Embora a empresa tenha apenas 17 anos, o seu diretor geral, Jimmy Huang, 
tem mais de 30 anos de experiência na indústria. Ele afirma que a sua empresa 
tem muitas vantagens sobre os seus concorrentes, principalmente porque todos 
os projetos dos componentes principais e montagem das máquinas são feitas 
internamente. O projeto e montagem próprios possibilitam à empresa evitar 
subcotação e disputas sobre a responsabilidade de produtos defeituosos.

As máquinas da 
empresa podem ser 
redimensionadas 
até ao nível de 
estação de trabalho 
de acordo com as especificações dos clientes. Ela desenvolve 
planos de automação para seus clientes e oferece discagem 
automática de números de telefone pré-programados através 
da internet mediante a identificação de problemas que não 
estão sendo solucionados.

As máquinas automatizadas da empresa usam tecnologia 
de câmeras CCTV, que era o foco principal de Jimmy 
Huang, antes de ele começar o negócio com máquinas - 
ferramentas. Ele compara a câmera de CCTV com o olho 
da máquina automática e o servomotor as mãos.

A alta qualidade dos produtos da empresa convenceu a 
fabricante das caixas de relógios Breguet a importar seus 
equipamentos.

A empresa exporta a maior parte de seus produtos para 
os Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Hong Kong, 
Singapura, Tailândia, Malásia, Índia, Indonésia, Turquia, Grécia, França, Alemanha, Reino Unido, Polônia, Rússia, 
Ucrânia e da República Eslovaca.

Shenq Fang Yuan Technology Co., Ltd.
763, Liming Rd., Sec. 1, Nantun Dist., Taichung City, Taiwan 408
Tel: 886-4-2479-5772       Fax:886-4-2479-6936
E-mail:sfy01@ms19.hinet.net
Website: www.sfy-tech.com.tw, www.sfy-tech.com

E-mail:sfy01@ms19.hinet.net
www.sfy-tech.com
www.sfy-tech.com


   

A Terng Yih Machinery Co., Ltd. foi fundada em 1993 e é 
uma fornecedora de extrusoras de plásticos que desfruta de 
grande reputação entre os compradores profissionais devido 
ao sério compromisso com a qualidade ,elevado desempen-
ho e satisfação dos clientes .

No início a Terng Yih dedicava-se exclusivamente ao desen-
volvimento e fabricação de extrusoras utilizando matrizes T, 
e com o sucesso da sua primeira laminadora de fabricação 
própria de sacos PP e papel Kraft para embalagens, com 
vendas em nível mundial, superiores a 30 unidades nos três 
primeiros anos de lançamento, confirmou que a empresa es-
tava no caminho certo.

Desde então, a empresa desenvolveu uma variedade de 
máquinas extrusoras, tais como laminadoras de papel para 
embalagens, papéis anti adesivos, super sacos de polipro-
pileno (PP), sacos de cilindro, lonas, bolsas e tapetes para 
autos em PP não tecidas; acetato de vinil de polietileno 
(PEVA), máquinas para fabricação filmes em relevo, vestido, 
películas, luvas cirúrgicas e máquinas para fabricação de fio 
liso PP. Essa diversificação de produtos impulsionou o seu 
crescimento e aumentou ainda mais a posição da empresa 
no setor.

As máquinas da empresa são caracterizadas por seu alto 
desempenho. Por exemplo, as máquinas extrusoras de fio 
PP (polipropileno) foram lançadas em 1998, conta com um 
dispositivo de enrolamento aperfeiçoado com uma velocidade 
de 270 metros por minuto, maior que a maioria dos modelos 
concorrentes no mercado atualmente, e em 2006 lançou a 
primeira maquina extrusora de fio PP de três camadas, que 
foi um sucesso global, porque reduz custos de produção, 
fornecendo 10% de maior tensão do fio, e em 2008 desen-

  

volveu um dispositivo de enrolamento de fios que utiliza um 
conversor de frequência para melhor controle automático de 
tensão do fio, com uma velocidade de 420 metros por minuto 
e baixo consumo de energia.

Após anos de experiência e dedicação ao cliente como tam-
bém intenso trabalho em  P & D, a Terng Yih construiu uma 
base sólida no mercado mundial exportando produtos para 
diversos países, incluindo China, Japão, Filipinas, Índia, In-
donésia, Turquia, Paquistão, Síria, Rússia, Egito, EUA, Brasil, 
Peru, Chile e Argentina. 
 

Terng Yih Machinery Co., Ltd.
No. 48, Gongming S. 1st Rd., Annan Dist., 
Tainan City 709, Taiwan
Tel: 886-6-245-1166
Fax: 886-6-245-1133
E-mail: twterng.yih@msa.hinet.net
Website: www.terngyih.com      

 Terng Yih Machinery Co., Ltd. 
   Máquinas Extrusoras:
   Extrusoras laminadoras LDPE / PP, Máquinas para fabricação de fio liso PP / 
   HDPE,Máquinas para fabricação de películas multi transparentes em PEVA  de alto 
   relevo de não tecido.Máquinas de laminação, Laminadora tubular para interior de 
   embalagens PP, Máquinas para fabricar plásticos bolhas PE. 

mailto:twterng.yih@msa.hinet.net 
http://www.terngyih.com 


A Tais T-P Co., Ltd. (TAIS) fornece peças sob medida, peças 
de precisão da marca TAIS para estampagem, moldes plásticos 
e peças de precisão fabricadas em tornos CNC . A empresa 
também representa comercialmente os contadores de moldes 
fabricados pela Ballsum de Taiwan, os acessórios para retíficas 
e fresadoras feitas pela PNH de Taiwan e também as brocas 
multifuncionais feitas pela ARTU da Alemanha.
Para assegurar a qualidade e a precisão de seus produtos a Tais 
T-P emprega materiais provenientes do Japão. O contador de 
molde da Ballsum de Taiwan, protegido por patente em Taiwan 
e na China Continental, garante uma precisão de contagem de 
dois milhões de vezes para uma faixa de temperaturas de 120 
até 160 graus °C. As peças da PNH são fabricadas de acordo 
com padrões japoneses para os mercados, europeu, americano e japonês. Cada peça é rigorosamente examinada 
antes da entrega e traz uma lista de controle de aprovação em anexo.
A empresa lançou a sua marca TAIS em 2012 para ferramentas de corte, torneiras, brocas, escareadores contratados 
a partir de legítimos fabricantes ou terceirizados por grandes marcas europeias e americanas de fabricantes de 

Tais T-P Co., Ltd.
Peças para moldes, ferramentas de corte e máquinas-ferramentas.

cortadores. As brocas ARTU são feitas em aço especial 
de tungstênio para assegurar a qualidade.
A TAIS produz peças de precisão empregando tornos 
combinados CNC, máquinas de usinagem CNC, tornos 
automáticos controlados por came e ferramentas de 
medição de alta precisão, equipamentos que permitem 
que a empresa utilize peças de aço, ferro, alumínio e aço 
inoxidável.
Os produtos da empresa são bastante populares nos 
mercados do Sudeste Asiático, do Oriente Médio e 
Europa, devido à sua qualidade confiável e preços 
competitivos

Tais T-P Co., Ltd.
5F-1, No. 540-1, Huacheng Rd., Xinzhuang Dist., New 

Taipei City 242, Taiwan;

Tel: 886-2-2276-1213

Fax: 886-2-2994-0141

E-mail: taisco@ms54.hinet.net

http://www.taisco.com.tw

mailto:taisco@ms54.hinet.net
http://www.taisco.com.tw


A Yean Horng Machinery Co., Ltd., foi fundada em 
Tainan ao sul de Taiwan e possui mais de duas 

décadas de experiência na fabricação de extrusoras 
de plásticos e equipamentos relacionados, incluindo 
máquinas de extrusão de chapas , máquinas para a 
fabricação de folhas PP / PS , máquinas para fabricação 
de filmes PP , máquinas extrusoras laminadoras e 
sistema de pesagem.

A Yean Horng fornece máquinas extrusoras de folhas 
PP, máquinas para a produção de chapas PP / PS, 
máquinas para estampagem em PEVA, máquinas 
ext rusoras laminadoras,  máquinas ext rusoras 
laminadoras em tandem, vários tipos de extrusoras, 
trituradores, misturadores verticais com refrigeração, 
misturadores de alta velocidade, sistema por perda de 
peso, sistema de pesagem ,matérias-primas brutas e 
máquinas de pelotização de plásticos recicláveis.

O novo “sistema por perda de peso”, desenvolvido 
pela profissional equipe de P & D da empresa possui 
tamanho reduzido porém com grande capacidade de 
produção. Além disso, a empresa também fornece 
fórmula gravimétrica de pesagem e outros sistemas 
relacionados, que são personalizados para benefíciar 
econômicamente os clientes.

Para aumentar  a part ic ipação no mercado,ela 
recentemente fundou a empresa Zhong Kai Mold 
Industrial Co., Ltd. que concentra-se na produção 
de filme para moldagem a sopro de (3 camadas, 5 
camadas, 7 camadas e 9 camadas) e anéis de ar com 

designs exclusivos que 
é fruto dos contínuos esforços em pesquisa e desenvolvimento.

A base do espírito corporativo da empresa é “ A Melhor Qualidade e Tecnologia 
de Ponta “, a habilitada equipe da Yean Horng oferece excelentes serviços e as 
mais avançadas máquinas para atender a demanda do mercado desenvolvendo 
sistemas de lucros recíprocos com os clientes globais.

YEAN HORNG MACHINERY CO., LTD.
ZHONG KAI MOLD INDUSTRIAL CO., LTD.
Address: No. 926, Sec. 1, Nanxiong Rd., 
Guanmiao Dist., Tainan City 718, Taiwan
Tel: 886-6-595-9875, 595-7976
Fax: 886-6-595-2343
Email: yean.horng@msa.hinet.net
Website: www.yean-horng.com

YEAN HORNG MACHINERY CO., LTD.
ZHONG KAI MOLD INDUSTRIAL CO., LTD.
Extrusoras de plásticos e borrachas, sistema de pesagem

mailto:yean.horng@msa.hinet.net
http://www.yean-horng.com


A Campro Precision Machinery Co., Ltd. é uma 
fabricante de máquinas-ferramentas CNC, 

dirigida por uma equipe de pessoal altamente 
qualificado, com mais de 20 anos de experiência 
na área de máquinas ferramentas CNC.

As fábricas foram edificadas em Taiwan e Xangai 
para projetar e fabricar Centros de Usinagem 
CNC e outros Centros de Torneamento CNC. 
Desde a sua criação em 2003, a empresa 
desenvolveu com sucesso Centros de Usinagem 
Vertical, Centros de Usinagem Horizontal, 
Centros de Usinagem de Dupla Coluna, Centros 
de Usinagem com Coluna Móvel, Centros de 
Usinagem de 5 eixos, Centros de Usinagem CNC para Torneamento e Fresagem, Tornos CNC 
de diferentes tipos para serviços pesados , Centros de Usinagem CNC de alta velocidade . 

A  C a m p r o  t e m  a  s a t i s f a ç ã o  d e 
convidar você para visitar o seu site 
em www.campro.com.tw para maiores 
informações. Entre em contato com 
a Campro se você está procurando 
máquinas de qualidade, a empresa está 
sempre pronta para lhe proporcionar os 
melhores serviços.

Campro Precision Machinery Co., Ltd.
No. 12, Jingke 1st Rd., Nantun, Taichung 40852, Taiwan
Tel: +886-4-2350-0501
Fax: +886-4-2350-0213
E-mail: sales@campro.com.tw
Website: www.campro.com.tw

Campro Precision        
                   Machinery Co., Ltd.
Centros de Usinagem CNC, Centros de Usinagem CNC de 
dupla coluna, Tornos CNC, Centros de Usinagem de 5 eixos

mailto:sales@campro.com.tw
http://www.campro.com.tw


A P-One Machinery Co., Ltd. foi fundada em 1992 como uma 
fabricante de máquinas-ferramentas que sempre apostou na inovação 
e na qualidade, fornecendo centros de usinagem verticais (caixas 
de guias e guias lineares), centros de usinagem horizontal, centros 
de usinagem de colunas móveis e centros de usinagem de colunas 
dupla.

A empresa anunciou recentemente a série de centros de usinagem 
horizontal denominada HMC-1000A, com uma vasta coluna em 
forma de Y integrada com quatro bases guia para um maior contato 
mecânico, garantindo assim alta rigidez, desempenho e precisão 
no posicionamento. Esta série é utilizada na indústria de moldes e 
matrizes de alta precisão, alta eficiência e alta durabilidade. Ela pode 

ser solicitada com a tabela 
de índice na horizontal ou 
mesa rotativa vertical CNC, 
de fácil e rápida instalação.

Devido o alto custo dos modelos convencionais no mercado, os centros de 
usinagem de colunas móveis da série VMC-4000 é outra excelente opção, foi 
desenvolvidos visando aperfeiçoar os modelos pesos pesados, movimento 
lento. A máquina é equipada com guias lineares para cargas pesadas e motores 
de transmissão direta para garantir alta velocidade e alta rigidez. Ela também 
fornece opções abrangentes de comprimento a partir de 4.000 mm até 7.000 
mm. São aceitos pedidos de acordo às necessidades e especificações do 
cliente.

Para assegurar a qualidade e desempenho da usinagem, todas as máquinas 
passam por teste de circularidade barrball, inspeção a laser e teste de corte 
antes de seguir para o mercado.

P-ONE Machinery Co., Ltd.
Centros de Usinagem Horizontal, Centros de Usinagem 
Vertical, Centros de Usinagem de Precisão e Alta 
velocidade.

P-One Machinery Co., Ltd.
No. 37, Longshan 3rd. St., Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan 
Tel: 886-4-2565-4729        Fax: 886-4-2560-4348     
English service: 886-4-2565-0418
E-mail: pone.mt@msa.hinet.net; poneltd@gmail.com
Website: www.p-one.com.tw; www.cens.com/p-one

E-mail: poneltd@gmail.com
E-mail: poneltd@gmail.com
http://www.cens.com/p-one
http://www.cens.com/p-one


Jan Far Machinery Industry Co. tem 28 
anos de experiência no processamento de 

tubo, bem como de fabricação e exportação 
de máquinas de processamento de tubos, 
desenvolvendo tecnologias próprias e 
sempre dando prioridade à qualidade e 
funcionalidade de seus produtos.

Desde a sua criação a empresa tem se 
empenhado em manter-se competitiva e 
crescer de forma constante e hoje atende 
mais de 1.000 clientes em todo o mundo 
abrangendo uma vasta gama de produtos 
tais como, dobradores de tubos, máquinas 
de laminação, máquinas de forjamento, 
máquinas de perfuração (com rotação de 
360 °com perfuração horizontal e vertical de tubos, canos,vigas tipo U e ferro angular), máquinas formadora de flange e ajustador de 
tubo. Recentemente, a empresa introduziu uma série de produtos, incluindo cilindro NC hidráulico circular, máquinas NC digitais 
duplo-cilindro de perfuração linear, com 360 º de rotação vertical / horizontal e dobrador hidráulico semi-automático de tubos.

Um dos produtos mais populares da Jan Far é uma máquina NC de perfuração de cilindro duplo linear para perfuração de tubos 
quadrados, tubos retangulares e tubos redondos, tornando-a adequada para o processamento de suportes de armazenamento, cercas e 
andaimes. A fabricante também é uma OEM de curvaturas de tubos, cabos, flanges, peças tubulares para fusos de esferas e tubos em 
forma de U em latão para transformadores.

A empresa também oferece máquinas formadoras de flanges certificada pela CE que são especialmente concebidas para a produção de 
flanges que não gera nenhum resíduo material, a máquina ajuda os usuários a economizar custos e acelerar o processo de produção.

Máquina Jan Longe processamento de tubo é projetada para 
funcionar em tubos que são amplamente utilizados em aeronaves, 
equipamentos de transporte (incluindo petroleiros), edifícios 
(revestimento o exterior de paredes e escadas rolantes), engenharia 
de túneis, produtos de refrigeração, mobiliário e ar-condicionado, 
equipamento desportivo, instalações de entretenimento, usinas 
de energia, equipamentos para a indústria petrolífera, tubulação 
de água, instalações de tratamento de esgoto, paisagismo, pontes, 
automóveis, motocicletas, bicicletas, engenharia química, 
processamento de ferro e fabricação de fertilizantes.

JF-IW80DL
Ideal para perfurar metal de armazenamento, 
prateleiras de supermercados, andaime etc.

JF-775
Ideal para fabricação de vários tipos 
de maçanetas de portas ,caixilhos de 
janelas, e para-choques automotivos. 

Jan Far Machinery Industrial Co., Ltd.
Curvador e Dobrador de Tubos, Máquina Formadora de Flange, Máquina 
Laminadora, Máquina de Perfuração, Máquina de Forjamento, Produção OEM.

Jan Far Machinery Industrial Co., Ltd. 
No. 47, Xinhua St., South Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2227-2637
Fax: 886-4-2227-2639
E-mail: act72637@ms66.hinet.net
Website: www.janfar.com.tw 
               www.janfar.com
               www.janfar.com.cn  

JF-FL22
Ideal para formar 
flanges unibloco para 
ambiente livre de 
poeira sem disperdício 
de resíduos . 

E-mail: act72637@ms66.hinet.net
http://www.janfar.com.tw
http://www.janfar.com
http://www.janfar.com.cn


AAlex-Tech Industrial Machinery Co., 
Ltd. foi fundada em 1988 como um 

fabricante de tornos para ferramentaria. 
Após décadas de aper fe içoamento 
tecno lóg ico e desenvo lv imento do 
produto, ela tornou-se uma das principais 
fabr icantes de tornos e centros de 
usinagem CNC de Taiwan.

Para aumentar a produção e conquistar 
parte do mercado, no ano de 1997, a 
empresa adquiriu novos equipamentos e ampliou a sua estrutura organizacional. Ao mesmo tempo ela comprou uma 
área de 8.700 metros quadrados no centro de Taiwan, e foi a primeira fábrica com ar condicionado central no setor 
de máquinas-ferramentas CNC da Ilha. Com a finalidade de produzir tornos de ultima geração, a fábrica emprega 
máquinas provenientes dos países ocidentais, incluindo centros de usinagem CNC de cinco faces da SHW na 
Alemanha, perfuradoras verticais e fresadoras da YASDA no Japão e fresadoras da Sumitomo, também Japonesa.

Em 1998, Mighty USA Inc. dos Estados Unidos investiu na Alex -Tech, contribuindo expressivamente para o 
crescimento e vitalidade da Alex- Tech. Hoje, a empresa exporta as suas máquinas para os principais mercados de 
todo o mundo, principalmente para os Estados Unidos, América Latina, Europa, Sudeste Asiático e Austrália.

A linha de produtos da Alex-Tech engloba uma variedade de tornos, de pequeno porte, tornos de precisão CNC, 
modelos CNC de precisão de grande porte. As máquinas são equipadas com chassis rígidos de estrutura única e 
modelos compatíveis que aumentam a eficiência da produção e manter os custos reduzidos.

A empresa possui uma linha completa de tecnologia necessária para desenvolver máquinas de fácil uso e oferece uma 
variedade de combinações operacionais para atender diferentes necessidades. Alguns dos produtos são vendidos 
sob a própria marca "Alex- Tech" 
da empresa ou a marca "Viper", 
o u t r o s c o m a s m a r c a s d o s 
clientes.

P a r a i n o v a r  e  a u m e n t a r  a 
qualidade, a empresa não poupa 
investimentos no treinamento 
de seus técnicos e estudos das 
necessidades do mercado em 
países ocidentais.

Alex-Tech Machinery Industrial Co., Ltd.
Tornos e Centros de Usinagem CNC

Alex-Tech Machinery Industrial Co., Ltd.
No. 5, Chun An Rd., Shengang Dist., Taichung City 429, Taiwan
Tel: 886-4-2562-6039      Fax: 886-4-2562-6040
E-mail: alextech@ms24.hinet.net      Website: www.alex-tech.com

mailto:alextech@ms24.hinet.net
http://www.alex-tech.com


www.hkf.com.tw
hkf168@gmail.com
886-6-2326618
886-6-2326621

   A empresa adota matérias-primas de alta qualidade que são 100% 

importadas da Alemanha e emprega avançadas retificadoras CNC Walter de 5 

eixos fabricadas na Alemanha para a produção de fresas de topo para a 

indústria automobilística, aviação, TI, medicação e moldes.

  A empresa sempre ofereceu produtos da mais alta qualidade para atender 

as necessidades específicas dos clientes, e empenha-se cada vez mais em 

serviços que satisfaçam os clientes plenamente e sempre busca cada vez 

mais reduzir o custo de produção.

  Com o lema "Qualidade é Tudo" e comprometida com os clientes globais, 

a HKF sempre oferece o melhor para os clientes com produtos a preços 

muito competitivos, bem como serviço pós-venda eficaz. Além disso, para 

atender às especificações de diversos processamentos, a empresa fornece 

uma variedade de fresas de topo de pontas esféricas, fresas de topo tipo 

reto e muitos outras tipos de fresas personalizadas.

  O núcleo da competitividade da HKF encontra-se na inovação e na 

qualidade confiável dos produtos. Os clientes globais podem acessar o 

site da empresa e fazer download gratuito do APP do software da HKF, 

para que possam entender melhor os produtos da empresa e os parâmetros 

de operação relacionados, bem como ofertas e benefícios exclusivos.A HKF 

aceita representantes para juntar-se a sua rede global de distribuição 

de vendas e usufruir de parcerias mutuamente vantajosas.

A HKF Cutt ing Tool Manufacturing Company é uma 
experiente fornecedora com mais de 15 anos de experiência 
na fabricação e oferece sempre as melhores soluções de 

ferramentas de corte para clientes do mundo inteiro.

www.hkf.com.tw
mailto:hkf168@gmail.com


ACME Electronic Machinery Co., Ltd.
Máquina de couro, máquinas de Medição de Superfície para Couro, 
Medidor de Superfície para Couro Wet Blue, Linha de Acabamento 
com Spray, etc..

AACME Eletrônica Machinery Co., Ltd.,foi fundada em 1978 e especializou-
se em projetos, desenvolvimento e fabricação de medidores eletrônicos de 

superfície para couro e sistema de pulverizador para couro, que são muito populares 
na Europa ,EUA e África. A empresa conquistou grandes fatias de mercado na 
região Ásia-Pacífico.

A fabricante está orgulhosa da sua respeitável capacidade de P & 
D, oferecendo vários tipos de produtos, abrangendo medidores 
eletrônicos de superfície de couro no banco, alongado, tipo 
transportador, medidor de superfície para couro wet blue, linha de 
acabamento com spray , etc.

A ACME inicialmente prestava apenas suporte técnico e 
manutenção para máquinas importadas, e sempre buscou o 
crescimento e a diversificação na produção de suas máquinas com 
circuitos simplificados, funções práticas e de fácil manutenção.

Com base na experiência adquirida na fabricação de medidores 
eletrônicos de superfície para couro, a ACME buscou uma 
concepção diferenciada para o sistema automático de pulverização 
para couro, usando o mesmo controle eletrônico desenvolveu um 
modelo versátil e de fácil operação, o “Linha de Acabamento com 
Spray ” ACME, sendo bastante aceita pela indústria do couro, e em 
seguida, investiu no mercado de tinta spray para couro artificial. 
Após isso, a empresa aprimorou o seu sistema de pulverização 
do tipo giratório, aumentando e facilitando a produção em massa. 
Hoje a ACME oferece uma gama completa de aplicações para 
pintura spray em couro e couro artificial como também fornece 
soluções de compra personalizada

A empresa segue buscando a inovação e investindo em pesquisas 
para alcançar a melhor qualidade, aderindo ao alto desempenho, 
perfeita operação e baixa manutenção. Hoje a ACME oferece um 
serviço personalizado, desenvolve modelos inovadores de acordo com 
as exigências dos clientes. Ela também oferece serviços de consultoria 
e manutenção.

                                                                      

                                                                      

ACME Electronic Machinery Co., Ltd.

No. 40, Hwan Gong Rd., Yongkang Dist., Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-233-3121    Fax: 886-6-232-9362
E-Mail: info@acmeelmc.com.tw
Website: www.acmeelmc.com.tw

mailto:info@acmeelmc.com.tw
http://www.acmeelmc.com.tw


Flying Tiger KJ Co., Ltd.
Equipamentos Auxiliares para Plásticos & 
Soluções Completas e Especializadas.

A Flying Tiger KJ Co., Ltd. foi fundada em 1980 e tem desenvolvido 
e fabricado controladores de temperatura e secadores de moldes 

especificamente para a produção de plásticos como um experiente fornecedor 
em Taiwan.

Depois de mais de três décadas de desenvolvimento, a empresa fornece 
uma ampla variedade de equipamentos auxiliares e soluções completas em 
plásticos, tudo com a marca CE, com mais de 80% dos produtos exportados 
para todo o mundo, quer em base ODM (fabricação de projeto original) ou sob 
a sua própria marca Flying Tiger, que são muito procurados por fabricantes de 
produtos plásticos, painel LCD e 3C de alta funcionalidade e eficiência.

Para introduzir esses conhecimentos em Taiwan, como também ajudar os clientes a melhorar a produtividade 
e a eficiência, inicialmente quando os processadores de plásticos locais não 
utilizavam os equipamentos auxiliares, a Flying Tiger dedicou tempo considerável 
assessorando os clientes na introdução e aplicação desse tipo de máquinas e 
sistemas na fabricação, através de treinamentos com especialistas e estudiosos da 
área. 

Desde o lançamento de seu primeiro resfriador a ar e água, em 1982 , a empresa 
tem pesquisado sistematicamente tecnologias relacionadas e sistemas para 
aumentar o desempenho em suas máquinas, tais 
como sistemas de controle micro computadorizado. 

Para garantir aos seus clientes um pronto atendimento e serviços profissionais, ela 
também oferece pontos de apoio comercial na Ilha e no exterior.

Para a próxima fase de crescimento sustentável, a empresa está desenvolvendo 
e promovendo a economia de energia, produtos “eco-amigáveis”, explorando 
ativamente a ASEAN, como também outros mercados emergentes e ao longo 
dos últimos anos tem trabalhado para melhorar as condições de trabalho dos 
funcionários, e investindo em uma novíssima fábrica em, Taichung Precision 
Machinery Innovation Technology Park, no centro de Taiwan, que estará 
funcionando até ao final de 2014.

Flying Tiger KJ Co., Ltd.
No. 28, Lane 120, Nanyang St., Xizhi Dist., New Taipei City, Taiwan
Tel: 886-2-2694-0072
Fax: 886-2-2694-0326
Email: tigerkj@ms15.hinet.net
Website: www.tigerkj.com.tw



Hua Lung Electric Engineering Co., Ltd.
Máquinas de solda costura, Máquinas de solda ponto, Projetos e 

soluções de tanques de água em aço inoxidável. 

Fundada em 1970 pelo seu atual presidente, Chiang 
Wen-Yi, Hua Lung Engenharia Elétrica Co., tornou-se 

uma experiente desenvolvedora e fabricante de avançadas 
máquinas de solda de alta qualidade como também na 
produção de equipamentos e tanques de água em aço 
inoxidável (incluindo projetos e serviços).

Devido à alta qualidade e total confiança em seus produtos 
que apresentam isenção de defeitos, alta eficiência e baixo 
custo de produção, isso proporcionou a Hua Lung expandir 
a sua participação no mercado global, especialmente em 
importantes mercados internacionais, como o Sudeste 
Asiático, Japão, Oriente Médio, América Latina e África. 
Devido a sua excelente qualidade os seus produtos 
ganharam reconhecimento da “ACESITA Aços Especiais” 
uma empresa siderúrgica líder do Brasil.

Os principais produtos da Hua Lung incluem máquinas 
de solda de costura, máquinas de solda ponto, projetos e 
soluções de reservatórios de água em aço inoxidável. Todos 
os produtos e serviços são desenvolvidos por uma empresa 
com mais 40 anos de experiência e acumulado know-how.

A Hua Lung pode fornecer soluções completas para a 
produção de reservatórios de água, com tamanhos de 700 
mm a 1.600 mm e uma capacidade de 500 a 5.000 litros, 
com uma produção de mais de 2.000 unidades mensais.

A empresa orgulhosamente afirma que não só oferece 
tecnologia de ponta da indústria mecânica, mas também uma linha completa de 
serviços, incluindo suporte , instalação e manutenção de máquinas, tecnologia de 
produção.

                Hua Lung 
                Electric Engineering Co., Ltd.

No. 9, Tung An N. Lane Chunshe Li, 
Nantun Dist., Taichung, Taiwan 40895
Tel: 886-4-2382-4858
Fax: 886-4-2382-9419
E-Mail: hualung@hlwelder.com.tw
Website: www.hlwelder.com.tw



Jeng Feng Cutter Manufacture Industry Co., Ltd.

Jeng Feng Cutter Manufacture 
Industry Co., Ltd.
No. 6-11, Shenqing Rd., Qingshui Dist., 
Taichung City 463, Taiwan
Tel: 886-4-2620-1966
Fax: 886-4-2620-1956
Email: jf1966@ms36.hinet.net
Website: www.jengfeng.com.tw

Desde que foi fundada em 1988, Jeng Feng Cutter 
Manufacture Industry Co. vem aprimorando 

as sua habilidades como uma fabricante de lâminas 
industriais e peças para ferramentas de torneamento. 
Como resultado tornou-se a fabricante mais 
qualificada no seu ramo em Taiwan.

A empresa opera uma moderna fábrica em um 
terreno de 72 mil metros quadrados. A fábrica está equipada com uma linha completa de avançados 
equipamentos de produção que engloba entalhadeiras, cortadores NC, cortadores, lâminas, lâminas 
talhadeiras e lâminas talhadeiras circulares.

O empenho de longo prazo da equipe de P & D consolidou e difundiu os produtos da empresa 
em todo o mundo. O seu departamento interno de P & D realizou exaustivos estudos sobre as 
propriedades dos materiais para produção de tecnologias e como também as disposições das 
instalações da fábrica, tudo isso com o objetivo de aperfeiçoar a qualidade dos produtos e alcançar a 
excelência na produção. Esses esforços foram recompensados na sólida reputação da empresa como 
um produtor de máquinas para corte de alta qualidade, comprovada e testada pelo tempo, como 
fornecedor OEM (fabricante de equipamento original) para clientes em todo o mundo.

A Jeng Feng exporta 75% a sua produção para mercados como China, sudeste da Ásia, EUA, Canadá 
e Europa. Os seus materiais de alta qualidade são submetidos a rigoroso controle de qualidade assim 
como as máquinas de corte da empresa são amplamente utilizadas por profissionais de tipografia, 
fabricação de papel, eletrônica e outros fins.

Lâminas para papelão ondulado, lâminas transversais 
para placa planas, lâminas para 
corte de folhas de cobre.



Fundada em 1987, Ming Hung Cutt ing 
Tool Industrial Co., Ltd. fabrica diferentes 

tipos de cortadores em carboneto de tungstênio 
, incluindo guilhotinagem e acabamentos de 
corte, cortadores, cortadores para ferramentas 
eléctricas, máquinas de serrar madeira ,plainas 
e cortadores para trituradores. Os cortadores são 
adequados para máquinas de madeira tipo DIY, 
máquinas para fabricação de papel, máquinas 
para processamento de alimentos, máquinas para 
processamento de plásticos e máquinas agrícolas.

Respaldada por sua loja e abundante know-how e experiência, além de rigorosa gestão de qualidade, 
a empresa oferece uma grande variedade de cortadores de alta qualidade. Os produtos estão com preços 
acessíveis, porém a empresa não economiza em seus serviços de fabricação, que é adaptado às especificações 
de projetos de cada cliente. Antes de iniciar cada produção e prazo do contrato, os especialistas em P & D 
estudam minuciosamente as exigências de materiais do cliente para encontrar os melhores materiais para serem 
usados  .

Todos os produtos Ming Hung são produzidos em Taiwan e exportados 
principalmente para o Japão, Oriente Médio e Índia.

A empresa tem uma equipe de 10 especialistas em P & D com uma média de 
mais de 15 anos de experiência na área. Cada ano, cada equipe desenvolve mais de 
20 projetos para apresentar aos compradores, e cada unidade de vendas da empresa 
satisfaz os clientes com respostas ágeis e atitude entusiástica.

Os clientes têm em média assegurados 30 dias de espera, e têm 
a garantia dos preços mais baixos disponíveis.

Ming Hung Cutting Tool 
Industrial Co., Ltd.
Ferramentas de corte para madeira tipo DYU em Carboneto de 
tungstênio e para máquinas de fabricação de papel e máquinas 
de processamento de alimentos

Ming Hung Cutting Tool Industrial Co., Ltd.
No. 9, Lane 129, Shuiyuan Rd., Fengyuan Dist., Taichung 
City, Taiwan 420;
Tel: 886-4-2528-9061/2;
Fax: 886-4-2527-9063;
E-mail: knives@ms17.hinet.net; 
Website: www.knives.com.tw, www.knivesnet.com



CNC de mesa inclinada, mesa giratória, mesa giratória 
com APC, Mesas Indexadoras

O EXACT Machinery Co., Ltd. tem mais de 
20 anos de experiência na fabricação de 

componentes e principalmente máquinas e 
acessórios assim como mesas cordenadas 
de alta precisão .A fábrica da empresa possui 
3.800 metros quadrados, tem uma produção 
anual, alcançando mais de 3.000 conjuntos de 
produtos.

A empresa adota uma rigorosa inspeção de seus 
sistemas de testes para garantir a produção 
de avançados produtos. Além do contínuo 
aprimoramento da qualidade, afirma também que 
presta extrema atenção tanto para a precisão 
quanto a durabilidade dos seus produtos.

Atualmente a EXACT é especial izada no 
desenvolvimento e produção de CNC (controle 
numérico computadorizado) de alta precisão , 
mesas inclináveis, mesas rotativas, mesas de 
indexação, trocadores automático de palete 
(TAPs), e vários tipos de sistemas subdivididos 
em máquinas-ferramentas, metalurgia, indústrias 
de alta tecnologia e automotivo, juntamente 
com equ ipamen to  san i tá r i o ,  modernas 
instalações para banheiro e 
eletrodomésticos.

O CNC das sér ies TRT-de mesas 
ro ta t i vas  inc l ináve is  da  empresa 
apresentam um controlador de motor 
de dois eixos de transmissão com dupla 
rosca, operação de incremento contínuo 
0,001 e sistema de fixação hidráulica 
(APS reforço disponível),com um maior 
ângulo de inclinação para um melhor 
funcionamento. A série NCT de mesas 
rotat ivas CNC trabalha em ambas 
posições verticais e horizontais.

EXACT Machinery Co., Ltd.
No. 418, Shueiyuan Rd., Fengyuan Dist., 
Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-25158290
Fax: 886-4-25158291
E-mail: sales@exactmachinery.com
Website: www.exactmachinery.com



Sanjet International Co., Ltd.
Trocador automático de ferramentas e Ferramenta 
para retirada do cilindro de centros de usinagem.

 

Sanjet International Co., Ltd.
No. 288-1, Desheng Rd., Daya Dist., Taichung 
City 428, Taiwan
Tel: 886-4-2565-3819
Fax: 886-4-2565-3821
E-mail: sj.daniel@msa.hinet.net
Website: www.sanjet.com.tw

Fundada em 2002, Sanjet International Co., 
hoje, é um das principais fornecedoras em 

Taiwan de trocadores automáticos de ferramentas 
(ATCs) para máquinas e centros de usinagem.

A Capac idade de  produção da  empresa, 
experiência e know-how são evidentes em seus 
especializados ATCs para os centros de furação 
e rosqueamento, apresentam uma estrutura 
simplificada para facilitar a instalação, bem como 
um inovador dispositivo de indexação montado de 
maneira que tenha uma conveniente inspeção e 
manutenção . A empresa afirma que esses ATCs 
são os mais leves, compactos e mais rápidos da 
sua categoria, disponível a partir de Taiwan.

Os ATCs da série MUHSK, que são conhecidos por sua funcionalidade e especial design para aplicações em tornos 
e máquinas de fresamento complexas, juntamente com os novos modelos projetados especificamente desenvolvidas 
para as máquinas coreanas, também refletem o 
conhecimento ímpar da Sanjet em matéria de ATCs.

Além de ATCs e sistemas automático de substituição 
de ferramentas com controle numérico, a empresa 
também fornece uma variedade de ferramentas  para 
remoção de cilindros hidráulicos e pneumáticos de 
centros de usinagem CNC, centros de usinagem 
verticais ,horizontais e centros de usinagem de dois 
eixos. Alguns desses produtos são comercializados sob 
a Sanjet com a marca “SJ-ATC” que é própria.

Impelida por um ideal de fornecer aos clientes dedicados serviços, excelente qualidade e preços competitivos, 
esse fabricante construiu um nome sólido como um fornecedor mundial de calibre cujos produtos, mais de 70% 
são exportados para clientes em todo o mundo , são internacionalmente conhecidos por sua avançada tecnologia e 
qualidade confiável.



Chuen Jaang Precision Industry Co., Ltd.
Peças torneadas de precisão, fresamento ,furação /, usinagem de peças, equipamentos de semicondutores

Fundada em 1982, a Chuen Jaang Precision Industry Co. é um dos fornecedores mais 
abrangentes em peças torneadas de precisão de Taiwan. Com o seu negócio crescendo a cada 

ano ano desde a sua criação, a empresa certificada ISO 9001 é agora conhecida  mundialmente, e 
continuamente diversifica a sua linha de produtos e expande em grande escala as suas operações.

A empresa afirma ter as melhores maquinas da Ásia e capacidade de usinagem de até 0,03 
milímetros de diâmetro (metade do diâmetro de um fio de cabelo), atingindo tolerâncias de 

acabamento de superfície tão fina como 0,001 milímetros 
a 0.1um, e o diâmetro das peças de trabalho que variam 
de 0,5 mm a 450 milímetros, tornando se um dos principais 
fornecedores de peças de alta precisão para relógios, 
equipamentos de semicondutores e veículos, entre outros 
produtos. A empresa pode também usinar peças com um 
comprimento máximo de 2.500 mm e largura de 1,000 
milímetros.

A empresa é verdadei ramente versát i l ,  capaz de 
produzir uma grande variedade de peças torneadas, 
utilizando equipamentos de ponta e anos de experiência em 
torneamento, fresagem e usinagem.A sua competitividade é 
apoiada por líderes regionais com grande capacidade de P & D 
,fabricação e processamento, 
b e m  c o m o  u m a  f i r m e 
integração vertical e horizontal 
em combinação com uma 
produção de forjamento a frio 
e quatro produtores de peças 
torneadas de precisão, cada 
uma na sua especialidade.

A Chuen Jaang especializada em barras de alimentação para 
torneamento de barras com um faixa de diâmetro de 0,3 milímetros 
a 51 milímetros, bem como outros produtos em 450 milímetros, 
com produção sem alimentador de barras.

Os produtos da empresa têm uma ampla gama de usos, 
especialmente em auto e moto peças, ferramentas especializadas, 
componentes eletrônicos, peças aeroespaciais, e aplicações 
industriais de alta tecnologia. Nos últimos anos,a Chuen Jaang 
fornece um número crescente de peças de precisão para as 
cadeias de fabricação de semicondutores de alta qualidade e para 
equipamentos indústriais de inspeção.

Chuen Jaang Precision Industry Co., Ltd.
707 Chung Shan Rd., Sec. 1, Hunei District, Kaohsiung , Taiwan 82944
Tel: 886-7-693-1565 (5 Lines)              Fax: 886-7-693-1760
Website: www.chuenjaang.com.tw
E-mail: chuen.jaang@msa.hinet.net 



Auspicious Electrical Engineering Co., Ltd.
Fl. 11, No. 23, Siyuan Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City, 
Taiwan 242
Tel: 886-2-8992-0978
Fax: 886-2-8992-0980
E-mail: auseeco@ms31.hinet.net
http://www.auspicious.com.tw

Auspicious Electrical     
Engineering Co., Ltd.

Fundada em 1979 e sediada na cidade de New Taipei City em 
Taiwan, Auspicious Electrical Engineering Co., Ltd. é um fabricante 

especializada em componentes de controle elétrico que são comercializados 
sob as marcas "Auspicious" e "AP". A empresa exporta seus produtos para 
mais de 40 países e participa regularmente das principais feiras de negócios 
internacionais, a fim de melhor servir os seus clientes em todo o mundo.

A Auspicious tem investido cada vez mais na qualidade de seus produtos. 
Ela conquistou a certificação ISO 9001:2008 em 2011, e a maioria dos seus 
produtos possuem aprovações da CSA, TÜV e UL. O catálogo da empresa 
inclui, principalmente, lâmpadas piloto, botão de pressão e comutadores 
(10mm, 16mm, 22 mm, 25 mm e 30 mm de diâmetro), botões de comando, 
interruptores de pedal, bloco de conectores com parafuso (2.5 ~ 70 mm2), 
blocos de terminais (10A ~ 400A), came para interruptores, interruptores 
de (16A, 20A, 32A, 63A e 100A), bases de relé, painel de medidores, micro 
interruptores, interruptores de limite e torres de iluminação.

A empresa tem o compromisso de fornecer produtos da mais 
alta qualidade e excelentes serviços. Conhecida por sua qualidade e 
confiabilidade, aceita ordens de OEM e ODM, como tambem pedidos 
personalizados para atender às necessidades específicas de cada cliente.

Componentes elétricos de controle, lâmpadas piloto, botões de 
pressão, comutadores, micro interruptores.



Chyau Ban Machinery Co., Ltd.

Chyau Ban Machinery Co., Ltd.
No. 53, Sanlong St., Shulin Dist., New Taipei City 
23866, Taiwan
Tel: 886-2-2688-5971
Fax: 886-2-2689-8355
E-mail: chyau.ban@gmail.com
Website: www.cens.com/chyau-ban 
               www.facialtissuemachines.com

A Chyau Ban Machinery Co., Ltd. foi fundada em 1987, é uma 
experiente fabricante de máquinas para a fabricação de lenços 

de papel ,localizada ao norte de Taiwan em New Taipei City.
As máquinas dessa empresa são desenvolvidas de acordo 

com as tendências do mercado em relação a segurança e 
desempenho,todos são certificados pela CE, e possuem uma 
qualidade excepcional. Para melhor competir globalmente, a 
empresa vem trabalhando incansavelmente na eficiência de 
suas máquinas para fabrico de papel toalha e na qualidade dos 
mesmos, bem como para produzir produtos em papel interfolha de 
corte limpo.

Um outro fator do sucesso da Chyau Ban no mercado global 
é o emprego do sistema "All-in-One”, com design que incorpora 
tecnologia de ponta e diferentes sistemas para vários pacotes 
em uma única máquina com isso aumentando o desempenho e 
a eficiência. Muitas das máquinas de fabrico de papel toalha da 
empresa, tais como aquelas para fazer Papel Toalha de Rosto 
Dobra V, Papel Toalha para Mãos Dobra V, Papel Toalha para 
Mãos Dobra Z, Papel Toalha para Mãos Dobra W , Guardanapos 
de Papel de1/4 e 1/8 Dobras, Lenços de Bolso em Papel Multi-
Dobra, Papel Higiénico, Papel Toalha de Cozinha, Maxi Rolls,e são 
famosas em todo o mundo por apresentar design avançado.

 Entre as mais vendidas da Chyau Ban estão as Máquinas 
de Papel Toalha para Mãos (incluindo Dobra V, Dobra Z e os 
modelos de Dobra W) com laminação e sistema de gravação. 
Estas máquinas para o fabrico de papel toalha de duas camadas 
são muito populares nas fábricas de papel da Europa, utilizando 
sistema de laminação e estampagem para melhor absorção de 
líquidos.

●Máquinas de Papel Tolha de Rosto– Dobra V  
●Máquinas de Papel Toalha para Mãos -Dobra Z / DobraV / DobraW 
●Máquinas para Guardanapo -Dobra 1/4 & Dobra1/8
●Máquinas para Fabricação de Carteiras de Bolso - Multiplas Dobras 

Chyau Ban Machinery Co., Ltd.

CB228 6TZ2 Máquina de Papel Toalha com sistema 
de Laminação Dobra Z

CB228 6TV Máquina de Papel Toalha para Mãos Dobra V  

CB228 14T Máquina de Papel Toalha de Rosto Dobra V



AMarox Ferramentas Industrial Co.,localizada em Taiwan, 
é uma fabricante que dedica se a produção de fresas, 

torneamento e ferramentas com mais de três décadas de 
experiência.

Desde a sua fundação em 1976, a empresa tem trabalhado 
constantemente para aperfeiçoar a sua tecnologia de produção 
em cooperação com parceiros de grande porte nos EUA, 
Japão e Europa, e introduziu avançados centros de usinagem 
CNC e outras instalações em suas linhas de produção. Esses 
investimentos permitiram à empresa atualizar suas operações a 
partir de OEM (fabricação de equipamentos originais) para ODM 
(fabricação do projeto original), e além disso firmar a sua própria 
marca em todo o mundo. 

A Linha de produtos Marox abrange uma ampla variedade de 
ferramentas de torneamento, barras de mandrilar, ferramentas 
de rosqueamento, ferramentas para ranhura, fresas, fresa de 
facear, fresas de topo, fresas para rosca, fresas para corte lateral e cartuchos para CNC, entre outros itens. Todos os 
produtos produzidos em ligas de aço de alta qualidade ,sendo que apresentam uma maior resistência térmica e maior 

durabilidade estrutural, juntamente com um custo bastante 
competitivo. A empresa pode fornecer produtos em mais 
de 250 especificações diferentes e é capaz de desenvolver 
protótipos de acordo com as tendências do mercado. 
Entre os seus mais recentes lançamentos incluem, por 
exemplo, as barras de mandrilar com hastes em metal 
duro, ferramentas de corte da série AX, fresas de múltiplas 
arestas e suporte para lâminas. 

No presente momento cerca de 50% dos produtos Marox 
são comercializados sob a sua própria marca"Marox" e 
30% são vendidos para Europa, América do Sul e nos 
mercados do Sudeste asiático numa base de OEM ou 
ODM.

Marox Tools Industrial Co., Ltd.
Fresas, ferramentas para 
torneamento, fresas para corte e 
suportes para torneamento.

Marox Tools Industrial Co., Ltd.
No. 65, Lane 22, Xinren Rd., Sec. 1, Taiping Dist., Taichung City 411, Taiwan
Tel: 886-4-2278-0167, 2278-0168
Fax: 886-4-2278-0111
Email: service@marox.com.tw
Website: www.marox.com.tw   



AArco Cheer Enterprise Co., Ltd., fundada em 
Taichcung na região central de Taiwan, tem se 

engajado na indústria de máquinas por mais de 30 anos. 
Desde a sua fundação, a empresa fabrica uma ampla 
gama de máquinas para cortes de precisão.

Junto com a crescente demanda por máquinas 
capazes de cortar peças longas e grandes,a Arco 
Cheer introduziu uma série de centros de usinagem de 
coluna móvel chamado TCM para oferecer soluções 
que permitem aos usuários realizarem fresamentos pesados e fabricação de grandes peças. Dependendo do modelo das 
máquinas,como a série TCM de ultima geração dotada de mesas de trabalho com 2, 3, 4, 5, 6 e 8 metros à disposição dos 
usuários. Além de oferecer mesas de trabalho de diferentes tamanhos, as máquinas podem ser equipadas com múltiplas 
estações de trabalho e 4 eixos isso tudo para aumentar a eficiência de produção, que os tornam ideais para a produção de 
peças longas e grandes, tais como barras de alumínio, calhas, equipamento de construção, componentes aeroespaciais e 
assim por diante.

Os modelos TCM-466, TCM-666 e TMC-866 em vez de usar fusos de esferas ,essas séries ,utilizam uma dupla caixa de 
engrenagem instalada horizontalmente para dirigir o eixo X, de modo a eliminar a deformação devido ao calor produzido 
pelos fusos de esferas. Para alcançar a precisão de usinagem e evitar vibrações da máquina quando a mesma está 
funcionando, foi desenvovido e adotado um arco para invólucro do eixo principal da máquina.O mais importante, a base do 
trocador automático (ATC) juntamente com uma resistente coluna móvel feita de ferro fundido construída numa só peça, 
não só, garante a durabilidade e estabilidade da máquina, mas também oferecendo excelente qualidade e desempenho 
para completar as tarefas de usinagem.

Após o lançamento da série TCM,a Arco Cheer recebeu muitos feedbacks positivos de fabricantes de ferrovias, trilhos e 
produtos de alumínio forjado, dentro e fora de Taiwan por causa da funcionalidade ,precisão e alta velocidade de usinagem 
da série TCM.Além disso, a Arco Cheer mantém ótimos relacionamentos com os  fornecedores europeus e americanos que 
buscam estabelecer parcerias OEM de longo prazo com a empresa. Com todas essas notáveis realizações e contribuições 
na indústria de máquinas, a Arco Cheer continuará sendo uma das melhores fabricantes de máquinas, fornecendo 
tecnologia de ponta com máquinas da melhor qualidade,alta precisão e excelente desempenho.

TCM: Ideal Choice for Long Workpiece Manufacturing
Os Centros de Usinagem de Coluna Móvel das Séries TCM da Arco Cheer 
abrange os modelos TCM-466, 666, 866, 2000 e 3000, que foram projetados 
especificamente para a fabricação de peças longas e de grande porte.

PHANTOM ®
ARCO CHEER ENTERPRISE CO., LTD.
No. 59-10, Lane 108, Yung-Feng Road, Taiping District, Taichung, Taiwan
Tel: +886-4-2277-4996                      Fax: +886-4-2273-8299
E-mail: pcjo@ms8.hinet.net              http://www.arcocheer.com   



Ann Way Machine Tools Co., Ltd.
Ferramentas para usinagem e perfuração , mandris 
sem chave, ferramentas de corte ,suporte para 
máquinas.

A Ann Way Machine Tools Co., Ltd., foi fundada em 1979, é uma fabricante profissional de dispositivos e 
ferramentas de corte para máquinas. A maioria dos produtos da empresa são comercializados globalmente sob 

a sua própria marca.

A linha de produtos da Ann Way é muito abrangente, desde ferramentas de corte simples para máquinas-
ferramentas convencionais como tambem uma variedade de ferramentas e suportes para os modelos CNC, 
incluindo ferramentas de perfuração e fresas de corte; porta-pinças ER, mandris para fresagem, mandril de 
fresagem sem chave, ER, OZ e porta pinças SC, mandris para perfuração, BT, HSK, DIN e ferramentas de teste 
aprovadas pela ANSI.

Para satisfazer à crescente procura por máquinas-ferramentas com maiores 
velocidade e precisão, esse experiente fabricante faz uso da sua habilitada 
equipe de P & D para desenvolver mandris das séries AMG, ASG / C, ASK, 
ADS e AVC como também acessórios que apresentam grande precisão e 
qualidade para atender aos diversos requisitos de corte de modo a maximizar o 
desempenho.

A empresa fornece também alta qualidade em ferramentas de teste, e orgulha-
se da certificação ISO 9001 desde 2003. Isso a torna ainda mais competitiva 
nas áreas de controle de qualidade, eficiência operacional, gestão de produção, atendimento ao cliente e suporte 
técnico.

A Ann Way presta especial atenção no atendimento ao cliente, isso é o fator chave em seu crescimento contínuo ao 
longo das últimas três décadas. Atualmente a empresa tem dois centros de serviço na China e um grande número de 
distribuidores e representantes em todo o mundo, garantindo excelentes serviços e oportunidades para seus clientes.

Os produtos da empresa são muito requisitados 
pelos clientes no exterior e em Taiwan, e são 
comercializados com sucesso nos EUA, Canadá, 
Itália, Reino Unido, Alemanha, França, Austrália e 
Suíça.

Ann Way Machine Tools Co., Ltd.
No. 63-3, Housheng Rd., Shengang Dist., Taichung 
City 42952 Taiwan
Tel: 886-4-2563-1259
Fax: 886-4-2561-3712 / 886-4-2563-1269
E-mail: annway@ms26.hinet.net
URL: www.annwaytools.com.tw



GTEN Ball Screw Technology Co., Ltd. 
Fusos de esferas, guias lineares, unidades de apoio, 
rolamentos deslizantes 
A GTEN Ball Screw Technology Co., Ltd. localizada no distrito de New Taipei City é um dos 
fabricantes mais especializados em fusos de esferas laminados de Taiwan. Sob a liderança de seu 
diretor geral, Levite Lee, a empresa já acumula mais de duas décadas de experiência no setor e utiliza 
avançados equipamentos de produção importados, como a multifuncional fresadora automatica e 
tornos mecânicos proveninetes do Japão para aumentar a produtividade.

Para competir de maneira efetiva com os melhores do mundo,a GTEN investiu na gestão de produção 
com um avançado sistema de monitoramento ligado ao seu sistema CAD / CAM (Desenho assistido 
por computador / Manufatura), permitindo que o seu departamento de P & D acesse diretamente 
os dados de produção. A empresa também adotou rigorosas normas e padrões na produção de 
equipamentos e nos processos de fabricação e também estimulou a capacidade de trabalho por meio 
de treinamentos e por fim fazendo o controle de qualidade internamente 
.Essas medidas permitiram que seus produtos estejam em conformidade 
com a classe C5 das normas da industria japonêsa e aos padrões europeu 
como a ISO.

A empresa trabalha para ser reconhecida como a mais importante 
fabricante de fusos de esferas laminados em Taiwan, com experiência 
em produtos de precisão de todas as medidas.A GTEN tem trabalhado de 
modo incessante para diversificar o seu portfólio de produtos de forma 
que atendam as necessidades especiais para diferentes aplicações.

Tendo aderido por muitos anos ao princípio da diversificação de 
mercados,a GTEN atualmente possui clientes em 20 países e o número 
deverá crescer devido ao sistema de gestão de produção que a empresa 
criou. A meta da empresa para o futuro é continuar contruindo o seu 
perfil corporativo globalmente e fazer avanços em técnicas de fabricção, 
com destaque para os compradores internacionais e focar na alta 
qualidade a preços competitivos.

GTEN Ball Screw Technology Co., Ltd.
Address: No. 361, Jianguo Rd., Yingge Dist., 
New Taipei City, 23941 Taiwan 
Tel: 886-2-8677-8787
Fax: 886-2-8677-8777 
E-mail: screw.gten@msa.hinet.net 
Website: http://www.gtenballscrew.com.tw



Benign Enterprise Co., Ltd. 
Tornos, Fresadoras, Serras de Fita, Retíficas e 
Furadeiras de Coluna.

Benign Enterprise Co., Ltd.
5th Fl.-4, 20, Talong Rd., Taichung, Taiwan 403
Tel: 886-4-2323-3016
Fax:886-4-2323-2826, 2323-8341
E-mail: bematoco@ms11.hinet.net
Website: www.e-bemato.com

Fundada em 1976, Benign Enterprise Co., Ltd. é uma fabricante de máquinas-ferramentas 
que comercializa mundialmente tornos, 
fresadoras, furadeiras, retíficas e serras de 
fita.

A empresa apresentará ,várias máquinas 
inteligentes, este ano no Salão Internacional 
de Máquinas-Ferramentas de Taipei em 2013 
(Timtos 2013), que se realizará entre os 
dias 05 a 10 de março, com destaque para 
o torno vertical combinado com fresadora, 
torno-retificadora para superfícies internas, 
caroteadera, brocas coroa e uma fresadora-
gravadora.

A fresadora com torno vertical é um torno 
vertical com eixo patenteado, o qual permite 
que a máquina funcione como um verdadeiro 
centro de usinagem tornando a produção 
mais eficiente. A retífica interna e torno 
mecânico é uma fresadora CNC de eixo duplo 
com torneamento como segunda função.

A broca coroa é uma ferramenta com grande diâmetro de fresa vazada que extrai um núcleo 
derivado da perfuração, com diâmetro de cavidade de 150 milímetros de largura permitindo com 
isso que o núcleo perfurado seja usado para outros fins.

A fresadora gravadora da empresa é desenvolvida para lojas com cursos de ensino, com o seu 
software MACH3, e além de ser mais barato, fácil e seguro de operar. Acompanha esta máquina 

,como oferta da empresa, um programa completo 
de treinamento, incluindo a aprendizagem dos 
programas C , M e CAD-CAM como também 
demonstrações ao vivo.

Um outro benefício da empresa abrange a 
inspeção completa de cada máquina antes da 
entrega, bem como carregamentos combinados 
em conteinêres ,sempre que possível, para 
minimizar o custo dos clientes.



Para Mill Precision Machinery Co., Ltd.
Fresadoras Bilateral, Módulos de cabeças de fresas

A Para Mill Machinery Co., Ltd. foi 
fundada em 1986 na região central 

de Taiwan na cidade de Taichung e tornou-
se uma das fabricantes mais experientes 
da Ilha, em cabeças de fresas e máquinas 
complexas de grande porte para processa-
mento de moldes de grandes dimensões. A 
sua atual linha de produtos engloba fresa-
doras NC bilateral, unidades de cabeça de 
fresa vertical e horizontal, fresadoras hori-
zontais para serviços pesados e máquinas 
para processamento de furos profundos. A 
empresa segue os princípios orientadores da 
“dedicação, honestidade e confiança” e nun-
ca hesitou em seus esforços pela melhoria 
da qualidade de seus produtos.

A Para Mill desenvolve fresadoras NC bilateral desde1996. Para atender a demanda do mercado in-
ternacional por máquinas de grande porte, a empresa desenvolveu a fresadora NC bilateral, que são 
amplamente utilizadas pelos fabricantes de plásticos e moldes de aço. Esse tipo de fresadora tem 
uma capacidade de corte de 75mm x 75 mm a 1000mm x 1000mm  com “configuração para quatro 
lados” de usinagem. Possui pesados fusos de fresagem , a base da máquina é uma peça especial de 
ferro fundido de alta qualidade e com controlador HMI de fácil utilização.

As fresadorasras foram especialmente projetadas para base de 
molde com múltiplos hidráulicos como tambem para blocos qua-
drados ou retangulares.

Para Mill Precision Machinery Co., Ltd.
No. 78-9, Erkan Rd., Waipu Dist., Taichung City, Taiwan 
43858
Tel: 886-4-2680-0678; 2680-2542
Fax: 886-4-2680-0587
E-mail: para.mill@msa.hinet.net
Website: www.paramill.com
               www.cens.com/para-mill

                       ML-08

                                                                      CL-09

                       

             CL-L90                   CL-SL

http://www.cens.com/para mill


Chenfong Machinery Co., Ltd.
Elevadores Hidráulicos, Plataformas para 
Carregar Contêineres,Prensas Dobradeiras 
Hidráulicas Universais, Carrinhos de Transporte

Desde a sua criação em 1983, Chenfong Machinery Co., Ltd. 
tem trabalhado com plataforma elevatória tipo tesoura, prensas 

hidráulicas, equipamentos de logística e instalações relacionadas, 
como um dos fornecedores mais conhecidos em Taiwan.

A empresa inicialmente fabricava equipamentos hidráulicos 
automatizados, e logo depois em 1999 diversificou suas instalações 
de logística em cooperação com parceiros mundialmente conhecidos 
no país e no exterior.A fabricante estabeleceu  um marco 
corporativo quando lançou a primeira plataforma de carregamento 
fabricada em Taiwan ,esta plataforma elevatória tipo tesoura pode 
ser montada em poço ou configurada onde os caminhões ou os 
contêineres permanecem estacionados, ou até mesmo com controle 
remoto e possuem capacidade de carga de 5 a 50 toneladas.

O fornecedor entende que a busca da qualidade 
a longo prazo é o caminho para se tornar um 
produtor de alta qualidade a nível mundial. 
Com esse objet ivo, a empresa começou 
ativamente a introdução do sistema ISO e o 
método 5S da Toyota em 1999 para melhorar 
a qualidade e a gestão do local de trabalho em 
sua fábrica. Os esforços foram recompensados 
com este fabricante por ser o primeiro entre os 
concorrentes em Taiwan a receber a cerfificação 
ISO-9001 desde 2000. Mais tarde, a empresa 

produziu instalações automatizadas que foram certificados pela CE desde 2002.

A linha de produtos da empresa abrange paltaformas elevatórias (incluindo modelos simples,duplos 
e de tesouras-triplas), niveladoras de docas, plataformas elevatórias hidráulicas tipo tesoura dupla, 
plataformas elevatórias hidráulicas deslizantes, controle remoto para plataformas elevatórias 
hidráulicas, carrinhos de transporte, contêineres de descarga para plataformas etc .Todos os 
produtos são comercializados sob a sua própria marca Fleet que é muito procurada em todo o 
mundo por sua   funcionalidade, praticidade e qualidade.

Chenfong Machinery Co., Ltd.
No. 13-52, Heng Lane, Meigang, Dacun 
Township, Changhua County, Taiwan 515
Tel: 886-4-852-3698
Fax: 886-4-852-6022
Email: service@fleetlift.url.tw
Website: www.fleetlift.com



ATMA Champ Ent. Corp.
Máquinas Serigráficas

ATMA Champ Ent. Corp, fundada em 1979, é um das principais fabricantes de 
equipamentos de serigrafia da Ásia. A empresa desenvolve, produz e comercializa 

uma vasta linha de máquinas serigráficas com a sua marca "ATMA".
Com base no seu compromisso com produtos de alta qualidade, a ATMA é capaz de 
desenvolver tecnologias avançadas de manufatura e ajudar os clientes a melhorar seus 
processos de fabricação. Graças a esta capacidade seus produtos foram vendidos para 
mais de 70 países no mundo.

A empresa está cada vez mais especializada em tecnologias de alta precisão, 
digitalização e automação e no desenvolvimento em máquinas serigráficas de ponta 
para os próximos anos.

A Atma desenvoveu um total de 52 modelos , incluindo uma máquina serigráfica 
de pastilha de silício de ´´energia verde``, Máquinas Serigráficas totalmente 
automática e suas  Máquinas Serigráficas com sistema opto-eletronico de precisão 
conquistaram o Prêmio de Excelência em Taiwan.

A empresa é certificada com ISO9001 e ISO14001 e as normas da marca CE 
internacional. Ela também adquiriu cento e poucas patentes no país e no exterior.

A ATMA dedica se a criação de máquinas serigráficas de alta performance e alto valor agregado, que podem ser 
amplamente aplicadas no processamento de decoração de vidro, industria, optoeletrônica, impressão de placa de 
circuito (PCB), biomédicina  e indústrias de energia verde.

Para acompanhar o crescimento rápido da Industria optoelectrónica,a  
ATMA trabalhou por quatro anos em máquina serigráficas de 
celulas solares de pastilhas de silício, e as vendas para a indústria 
optoeletrônica agora compõem 32% da receita total da empresa

ATMA Champ Ent. Corp.
No. 65, Wuguan 7th Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248, 
Taiwan
Tel: 886-2-2299-1293
Fax: 886-2-2299-1291
E-mail: atma@atma.com.tw
Website: www.atma.com.tw



Desde a sua fundação há três décadas, a You Ji Machine Industrial Co. dedica-se ao desenvolvimento de um ampla gama de máquinas que são 
comercializados mundialmente sob sua própria marca “You Ji ‘.

Os principais produtos da empresa abrangem tornos verticais e horizontais, centros de usinagem verticais e horizontais, retificadora horizontal modelo 
piso e fresadoras e outros tipos de máquinas. You Ji afirma que tornou-se a marca n º 1 de Taiwan no ramo de tornos verticais, e que os seus tornos 
tem conquistado importantes mercados tais como o Japão e a União Europeia. Ela desenvolveu uma linha completa de tornos verticais com mandril que 
variam de 200 mm a 8.000 mm de diâmetros.

No processo do projeto para a sua retificadora horizontal tipo piso e fresadora,You Ji colaborou com a Headtec Co. da Alemanha para desenvolver o 
cabeçote do eixo, integrando técnicas alemãs de fabricação de alta tecnologia e de alta precisão para melhorar a rigidez da máquina e precisão de 
usinagem. A empresa também tem trabalhado com a Siemens da Alemanha, usando o Método dos Elementos Finitos(FEM) de análise para otimização 
do sistema de estrutura do piso e controle das retificadoras e fresadoras.

You Ji investiu NT $ 1 bilhão para aumentar a capacidade de produção na China continental. No início deste ano, a empresa concluiu a construção de 
três fábricas, em Kunshan, província de Jiangsu, totalizando 9.000 m². As novas fábricas já iniciaram a produção.

Esse aumento de produção permitirá que You Ji aumente a sua carteira de clientes nos próximos anos a partir das indústrias metalúrgicas para abranger 
os setores de, energia verde, aeroespacial, naval, automobilística, maquinário pesado para corte de metal, mineração e indústrias da construção .

You Ji Machine Industrial Co., Ltd.
No.92, Huanqiu Rd.,Zhuyuan Vil., Luzhu Dist.,Kaohsiung City 82142, Taiwan
Tel: 886-7-6953061                                    E-mail: youji@ms15.hinet.net
Fax:886-7-6953189 , 886-7-6933301        Website: www.youji.com

You Ji Machine Industrial Co., Ltd.
Tornos CNC, centros de usinagem, retificadora horizontal 
modelo piso e fresadoras

A empresa inaugurou a sua nova fábrica em uma área de de 15,5 
hectares localizado em Luchu Dist. na Cidade de Kaohsiung para 
desenvolver e produzir máquinas-ferramentas de alta precisão.



CNC de mesa inclinada, mesa giratória, mesa giratória 
com APC, Mesas Indexadoras

O EXACT Machinery Co., Ltd. tem mais de 
20 anos de experiência na fabricação de 

componentes e principalmente máquinas e 
acessórios assim como mesas cordenadas 
de alta precisão .A fábrica da empresa possui 
3.800 metros quadrados, tem uma produção 
anual, alcançando mais de 3.000 conjuntos de 
produtos.

A empresa adota uma rigorosa inspeção de seus 
sistemas de testes para garantir a produção 
de avançados produtos. Além do contínuo 
aprimoramento da qualidade, afirma também que 
presta extrema atenção tanto para a precisão 
quanto a durabilidade dos seus produtos.

Atualmente a EXACT é especial izada no 
desenvolvimento e produção de CNC (controle 
numérico computadorizado) de alta precisão , 
mesas inclináveis, mesas rotativas, mesas de 
indexação, trocadores automático de palete 
(TAPs), e vários tipos de sistemas subdivididos 
em máquinas-ferramentas, metalurgia, indústrias 
de alta tecnologia e automotivo, juntamente 
com equ ipamen to  san i tá r i o ,  modernas 
instalações para banheiro e 
eletrodomésticos.

O CNC das sér ies TRT-de mesas 
ro ta t i vas  inc l ináve is  da  empresa 
apresentam um controlador de motor 
de dois eixos de transmissão com dupla 
rosca, operação de incremento contínuo 
0,001 e sistema de fixação hidráulica 
(APS reforço disponível),com um maior 
ângulo de inclinação para um melhor 
funcionamento. A série NCT de mesas 
rotat ivas CNC trabalha em ambas 
posições verticais e horizontais.

EXACT Machinery Co., Ltd.
No. 418, Shueiyuan Rd., Fengyuan Dist., 
Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-25158290
Fax: 886-4-25158291
E-mail: sales@exactmachinery.com
Website: www.exactmachinery.com



Jun-En Enterprise Corp.
Fabricante de telas metálicas, esteiras transportadora,produtor 
de arame farpado e malhas .

Fundada em 1987, Jun-En Enterprise Corp é um experiente fabricante de máquinas de fabricação de malhas 
de metal em Taiwan. A empresa opera uma fábrica de máquinas e seis fábricas que fazem malhas metálicas, 

proporcionando a mais ampla gama de serviços especializados para clientes globais.

A Jun-En fornece uma gama completa de máquinas para a fabricação de telas expandidas, perfurada, grade 
rombiforme, navalha e arame farpado, malhas hexagonais, bem como esteira transportadora e fabricação de 
equipamentos associados. Com ampla experiência em projetos e fabricação de máquinas de qualidade que 
atendam as mais diversas necessidades que são exportadas principalmente para o Japão, América do Norte e 
União Europeia.

Vários modelos estão disponíveis para atender as necessidades de grandes e pequenas quantidades com 
diferentes tamanhos, mostrando aos clientes os melhores produtos com o menor custo. Entre os produtos da Jun-
EN que são os mais rapidos do mundo em produzir malhas metalicas expandidas inclui os modelos que lidam com 
medidas de 300 ~ 3.100 mm de largura e 10mm de espessura.

 
Com a sua interface homem-máquina,servomotor livre de manutenção, e o mais recente sistema de alimentação 

de material as máquinas Jun-En são as mais confiáveis e eficientes da indústria. Empregando conhecimentos 
dos projetistas mecânicos dos parceiros japoneses e europeus, a empresa tem feito máquinas com design e 
funcionalidade de acordo com as normas internacionais que são de fácil utilização e altamente eficiente e podem ser 
mantidas com um custo muito baixo.

A empresa estabeleceu a sua terceira base de produção em Xangai para o fabrico de peças mecânicas e malhas 
metálicas para esteiras. Cerca de 60% da sua produção são atualmente enviadas para as Américas e Oriente 
Médio, o restante vai para Taiwan, onde a empresa goza de uma elevada parcela de mercado. Já com certificação 
ISO 9001 a Jun-En constantemente se empenha para continuar sendo competitiva, aperfeiçoando a qualidade do 
produto com uma gestão eficaz.

Jun-En Enterprise Corp.
89 Bade 2nd Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City, Taiwan 814
Tel: 886-7-373-7800              Fax: 886-7-373-7900
E-mail: jec@junen.com.tw     
Website: http://www.junen.com.tw



Chuan Lih Fa 
Machinery Works Co., Ltd.
Máquinas injetoras de plástico, Prensas para Marcação em Moldes

Chuan Lih Fa Machinery Works Co., Ltd., fundada 
em 1966, é uma das principais fabricantes de 

Taiwan de máquinas injetoras de plástico. Com base 
no lema " Priorizando a Qualidade com a Melhor 
Tecnologia", a empresa dedica se a melhorar a 
qualidade, inovando e prestando um serviço rápido 
para auxiliar os clientes a obter os melhores lucros. 

Atender a demanda de proteção ambiental e economia 
de energia, a empresa desenvolveu com sucesso as 
máquinas da série 120AE ~450AE que são respeitáveis 
nos recipientes de camadas finas para alimentos, 
equipamentos médicos e segmentos de componentes 
eletrônicos de precisão.

Para facilitar a produção de máquinas de grande 
porte, Chuan Lih Fa desenvolveu unidades compostas 
de fixação que reduz o peso e as dimensões da 
máquina, ajudando a reduzir os contratos e os 
custos de transporte. Na prática a unidade de aperto, 
recentemente desenvolvida reduz o uso de lubrificante 
no mecanismo de alavanca articulada sem o dificultoso 
problema de atrito entre o sistema de alternância e as 
buchas. E o mais importante é que a unidade fornece 
força perfeitamente equilibrada entre as colunas para proteger melhor os moldes.

Antes do desenvolvimento das máquinas da série120-AE~150AE, a empresa avaliou e estudou as vantagens e as 
falhas das marcas concorrentes e como resultado a série 120-AE~150AE é um produto aprimorado e muito superior aos 
produtos concorrentes em termos de desempenho e qualidade.

Além disso, Chuan Lih Fa investiu capital e uma ampla força de trabalho para desenvolver sistemas de economia de 
energia em máquinas hidráulicas convencionais, bem como auto-desenvolveu controle servo com alto valor C / P para 
oferecer aos clientes mais opções.

Chuan Lih Fa Machinery Works Co., Ltd. 
No. 17, Lane 360, Chungcheng S. Rd., Yungkang Dist., 
Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-253-2111         Fax: 886-6-253-3311
E-mail: clf@clf.com.tw
Website: www.clf.com.tw



Kang Chyau Industry Co., fundada em 1988, é um fabricante de Taiwan de 
máquinas para processamento de plástico, com especialização em inovação e 
permanentes esforços em pesquisa e desenvolvimento. E agora fornece uma 
grande variedade de extrusora de sopro  com filme de três camadas  , máquina 
para processamento de plástico por injeção, máquina de reciclagem de plástico, 
extrusora de plástico, máquina de processamento de plástico por injeção HDPE 
/ LDPE / LLDPE, máquina de injeção plástica PP, extrusora para estiramento de 
filme PE , máquina de plástico HDPE de cabeça dupla , etc

Kang Chyau compra os principais componentes e peças de países 
industrializados para assegurar a qualidade, incluindo interruptotes de 
solenóide da Telemecanique que é uma renomada fornecedora francêsa como 
também rolamentos do eixo da SKF uma respeitável marca sueca.

Todas as máquinas de sopro de película da Kang Chyau incorporam os mais 
sofisticados medidores e temporizadores disponíveis assim também com as 
engrenagens do ejetor de cada módulo principal que passam por um polimento 
rigoroso para garantir a fluidez.

A fabricante mantém um vasto estoque de acessórios para que os compradores 
possam adquirir peças de reposições com a máxima rapidez.

Além de aceitar ordens do exterior de Fabricante de Equipamento Original (OEM), 
a fabricante também permanece globalmente competitiva com a diversificação 
do mercado, entrega rápida e eficiente serviço pós-venda, menciona que exporta 
seus produtos para mais de 62 países.

Kang Chyau Industry Co., Ltd.
No. 2-8, Alley 28, Lane 227, Fuhsing Rd., Luchou Dist., 
New Taipei City, Taiwan
Tel: 886-2-2285-6880                          Fax: 886-2-2285-6883
E-mail: kang.chyau@msa.hinet.net    Website: www.kangchyau.com.tw

Kang Chyau 
Industry Co., Ltd.

Extrusora de Sopro 
com Filme de Três 
Camadas, Máquina para 
Processamento de Plástico 
por Injeção, Máquina para 
Reciclagem de Plástico

LDPE / LLDPE
Máquina de processamento 
de plástico por injeção de 
alta velocidade

KMTL-E3
Extrusora de Sopro com Filme 
de Três Camadas

KCR-FILM/BAGS WASTE
Máquina de Reciclagem Plástica



Sanjet International Co., Ltd.
Trocador automático de ferramentas e Ferramenta 

para retirada do cilindro de centros de usinagem.

Fundada em 2002, Sanjet International Co., hoje, é um das principais fornecedoras em Taiwan de trocadores automáticos de 
ferramentas (ATCs) para máquinas e centros de usinagem.

A Capacidade de produção da empresa, experiência e know-how 
são evidentes em seus especializados ATCs para os centros de 
furação e rosqueamento, apresentam uma estrutura simplificada 
para facilitar a instalação, bem como um inovador dispositivo 
de indexação montado de maneira que tenha uma conveniente 
inspeção e manutenção . A empresa afirma que esses ATCs são os 
mais leves, compactos e mais rápidos da sua categoria, disponível 
a partir de Taiwan.

Os ATCs da série MUHSK, que são conhecidos por sua funcionalidade e especial design para aplicações em tornos e máquinas 
de fresamento complexas, juntamente com os novos modelos projetados especificamente desenvolvidas para as máquinas 
coreanas, também refletem o conhecimento ímpar da Sanjet em matéria de ATCs.

Além de ATCs e sistemas automático de substituição de 
ferramentas com controle numérico, a empresa também fornece 
uma variedade de ferramentas  para remoção de cilindros 
hidráulicos e pneumáticos de centros de usinagem CNC, centros 
de usinagem verticais ,horizontais e centros de usinagem de dois 
eixos. Alguns desses produtos são comercializados sob a Sanjet 
com a marca "SJ-ATC" que é própria.

Impelida por um ideal de fornecer aos clientes dedicados serviços, excelente qualidade e preços competitivos, esse fabricante 
construiu um nome sólido como um fornecedor mundial de calibre cujos produtos, mais de 70% são exportados para clientes 

em todo o mundo , são internacionalmente conhecidos por sua avançada tecnologia e 
qualidade confiável.

Sanjet International Co., Ltd.
No. 288-1, Tesheng Rd., Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan
Tel: 886-4-2565-3819
Fax: 886-4-2565-3821
Email: sj.daniel@msa.hinet.net
Website: www.sanjet.com.tw 



Fundada em 1994 em 
C h u a n h w a  C o u n t y, 

região central de Taiwan, 
Sheng Chyean Enterprise 
Co. Ltd. iniciou as suas 
a t i v i dades  fo rnecendo 
peças de automação e 
manutenção de máquinas. 
Com contínuos esforços na 
modernização da produção 
e  c a p a c i t a ç ã o  d a  s u a 
equipe de P & D a empresa 
ficou conhecida como uma 
fabricante de confiança de 
máquinas para fabricação 
de barras, a nível mundial, 
sendo ISO 9001 desde 
2008 e certificada pela CE 
e comercializa com a sua marca própria “Sheng Chyean”.

A empresa fornece uma ampla gama de máquinas para a fabricação de 
barras, incluindo máquina de trefi lar combinada, máquina para fabricação 
de barra redonda, máquina de endireitar, laminadora plana, máquina de 
chanfrar, máquinas de polimento, etc. A sua equipe de engenheiros são 
altamente especializados em P & D e aceitam encomendas de produtos 
especiais feitos sob medida.

A Sheng Chyean adotou eficientes processos de produção em massa 
para a redução de custos e acelerar a entrega, portanto, alcançou índices 
de qualidade e preço que são comparáveis aos colegas alemães e 
japoneses. Além de desenvolver tecnologias de fabricação, a empresa 
também apresenta avançadas tecnologias do exterior para acompanhar as 
tendências globais.

Além dos benefícios agregados tais como fácil manutenção e pronta entrega, a empresa construiu sólidos 
pontos de apoio no exterior em todo o mundo, expandiu-se desde Taiwan para a Alemanha, EUA, Japão, 
China, Coréia e sudeste da Ásia.

Sheng Chyean Enterprise Co., Ltd.
Equipamentos para Barras Trefi ladas a Frio (ferrosos e 
não ferrosos)

Sheng Chyean Enterprise Co., Ltd.
NO. 217-1, Yu-Pu Rd., Yu-Pu Village, Hsienhsi, Changhua 507, Taiwan 
Tel: 886-4-758-8533 
Fax: 886-4-758-8500
E-mail: tw.sc@msa.hinet.net 
Website: www.tw-sc.com.tw 
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Sane Jen Industrial Co., Ltd.
Excelentes produtos para logística, armazenagem 
,transportes e supermercados.

Desde a sua criação, em 1984, Sane Jen Industrial Co. dedica-se ao 
fornececimento de uma ampla gama de produtos para armazenagem e 

transporte, que em sua maioria são fabricadas em aço inoxidável, fi o de aço, tubos 
de aço e chapas de aço.A linha de produtos da empresa inclui contentores de 
arame dobráveis, carrinhos de transporte dobráveis, decks de arame, prateleiras 
de arame para armazenamento, armações de arame para empilhamento, paletes 
de metal, prateleiras de arame para exposição, cestas de arame e telas de arame.

Os produtos Sane da Jen são fabricados principalmente em contrato de ODM e 
OEM (fabricante original do projeto / fabricante original do equipamento) . Eles 
podem ser usados para logística e armazenamento em depósitos, supermercados, 
exposição de produtos e são ideais para armazenagem de peças de automóvel, 
moto peças, aparelhos elétricos, ferramentas mecânicas, partes de móveis, 
acessórios e entre outras coisas.

A fi m de garantir a qualidade do produto, Sane Jen emprega uma qualifi cada 
equipe de P & D que fez parceria tecnológica com clientes japoneses. Ela 
também submete seus produtos a rigorosas inspeções de qualidade antes de 
enviá-las.

O seu compromisso de longo prazo e pioneirismo no desenvolvimento de produtos fez que a Sane Jen conquistasse uma sólida 
reputação mundial e um fl uxo constante de pedidos.Ela tem exportado com sucesso por mais de 25 anos, especialmente para o 
Japão assim como outros mercados que incluem o Oriente Médio, Europa, Ásia (menos a China), América do Norte, Central e 
América do Sul, Austrália e Nova Zelândia.

A remessa mínima da empresa é de um TEU ( unidade equivalente a 20 pés) container de mercadorias que podem ser enviados a 
partir de qualquer porto de Taiwan, dependendo das exigências do cliente.

Sane Jen Industrial Co., Ltd. 
No.10, Zhongshan Rd., Minxiong Industrial Zone, Minxiong Township, Chiayi County, Taiwan 62154
Tel: 886-5-213-4789          Fax: 886-5-213-4699 
E-mail: sj-storage@umail.hinet.net        Website: www.sj-storage.com.tw       



Chain Tail Co., Ltd.
Freios magnéticos permanentes / freios histerese 
e embreagens e freios eletromagnéticos 

Fundada em 1984, no município de Taichung no centro de Taiwan, 
Chain Tail Co., Ltd. é especializada na fabricação de uma variedade 

de freios e embreagens eletromagnéticos.

A empresa fornece principalmente freios e embreagens 
eletromagnéticos padronizados e fabricados sob medida, incluindo 
freios de ímãs permanentes, freios eletromagnéticos histerese, freios 
eletromagnéticos com mola, mini freios eletromagnéticos com mola, 
módulos de freios e embreagens eletromagnéticos, embreagens e 
freios eletromagnéticos de fricção, mini freios e embreagem de fricção 
eletromagnética, freios e embreagens de partículas magnéticas, freios 
de segurança acionado eletricamente, freios eletromagnéticos multi-
discos etc.

Amparada por tecnologias de ponta e qualifi cada equipe de P & D, a Chain Tail foca na inovação do produto e, além disso, 10% 
da receita são destinados para a inovação de produtos e também investidos na equipe técnica para entregar-se com afi nco na 
busca da excelência. A empresa também adota materiais que apresentam alta permeabilidade e baixo resíduo magnético, lona 
de freios de alta qualidade isenta de amianto e índice de atrito de alta resistência ao desgaste, proporcionando com isso uma 

maior durabilidade.

A Chain Tail oferece pelo menos 1.000 tipos de produtos 
feitos sob medida com faixa de torque de 0,1 ~ 200nm, assim 
proporcionando soluções fl exíveis, econômicas e uma maior 
rentabilidade para os seus clientes.

Com a norma ISO-9001: 2000 e aprovações da RoHS, CE e 
UL, a Chain Tail é claramente orientada a qualidade em nível 
de padrão mundial.

Com três fábricas, 150 funcionários e com capacidade de 
produção de até 60.000 unidades por mês, a fabricante exporta 
70% da produção mundial, inclusive para a Europa, EUA e 
Japão, e os 30% remanescentes são vendidos no mercado 
interno sob a marca “Chain Tail”, alcançando uma receita anual 
de $ 12 milhões.

Chain Tail Co., Ltd.
No. 305, Lane 460, Sec. 1, Xinan Rd., 
Wuri Dist., Taichung City, Taiwan 41462
Tel: 886-4-2335-3024
Fax: 886-4-2335-4027
E-mail: ct.sales@msa.hinet.net
http://www.chaintail.com
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rentabilidade para os seus clientes.
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May Shuay Technology Co., Ltd.
Solda Ponto,soldadoras costura longitudinal, posicionadores de 
torneamento, soldadoras automáticas e soldadoras a laser

May Shuay Technology Co., Ltd. 
No. 631-1, Dongsing Rd., Dali Dist., 
Taichung City 41257, Taiwan
Tel: 886-4-2407-0628
Fax: 886-4-2407-2849
Email: may.shuay@msa.hinet.net
Website: www.mayshuay.com    

Fundada em 2001, May Shuay Technology Co., Ltd. é 
uma fornecedora em Taiwan de máquinas soldadoras e 

equipamentos periféricos que está em pleno crescimento no 
mercado global.

Desde que exportou o seu primeiro soldador para o Sudeste 
Asiático em 2002, a empresa conquistou rapidamente, na última 
década, vários mercados estrangeiros no Oriente Médio, EUA, 
Rússia, Europa , América Central e do Sul essas realizações são 
atribuídas à sua concentração na demanda e na alta efi ciência 
dos soldadores que economizam mão de obra como também 
equipamentos automáticos de solda prontas para uso.

A empresa atualiza sistematicamente as suas capacidades 
de produção e fabricação de equipamentos, empregando 
avançados instrumentos de medição que são calibrados 
regularmente para atender aos mais altos padrões de qualidade 
e precisão. Além disso, a empresa também tem focado em P 
& D utilizando softwares de última geração juntamente com 
experientes engenheiros que desenvolvem novos produtos que 
atendam às demandas de um mercado em constante mudança.

As máquinas de solda das séries SW , sucesso de vendas , 
é um produto com tecnologia de ponta graças a dedicação e 
ao entusiasmo do departamento de P & D da empresa. Com 
projetos estruturais patenteados, a máquina utiliza lâminas 
hidráulicas duplas e tecnologias aprimoradas para corte, solda e 
bobinas de aço comuns que podem ser operados manualmente 
ou hidráulicamente para fi xação de moldes de cobre simples, 
que são centralizadas automaticamente com uma operação 
precisa e rápida.

Além disso, as máquinas são controladas por um motor de precisão para garantir que a pistola de soldadura mova-se 
continuamente e com precisão, que foi elaborada com um inversor TIG (gás inerte de tungsténio) para soldagens de 
qualidade, sendo portanto adequada para soldagem de tubos redondos, quadrados, perfi lagem de chapas, chips de 
silício e peças eletrônicas.

A empresa oferece soldadoras costura longitudinal, posicionadores de torneamento, soldadores local, soldadores, 
máquinas de solda TIG automáticas do tipo CO2,  soldadores a laser, máquinas de enchimento de molde de 
elevadissíma precisão,  máquinas elétricas de corte plasma, alisador de metal para bobina e soldadoras costura.

Além disso, as máquinas são controladas por um motor de precisão para garantir que a pistola de soldadura mova-se 



Tzung Yuan Technology Co., Ltd.
Máquinas de balanceamento totalmente informatizadas

A Tzung Yuan Technology Co. foi criada em 
2006 como sucessora da Wu Tzung Elétrical 

Machinery Co., que foi fundada em 1980. Hoje 
a Tzung Yuan é uma das principais fabricantes 
especializada em máquinas de balanceamento 
em Taiwam. 

A Tzung  Yuan  ded ica - se  cons t an te  ao 
desenvolvimento e  aperfeiçoamento de 
máquinas de balanceamento de acordo com 
as tendências do mercado,com uma dedicação 
diferenciada de seus concorrentes. O lançamento 
do seu primeiro modelo THM-311 ,totalmente 
informatizado, foi desenvolvido para uma detecção de balanceamento dinâmico e correção de embreagens e outras unidades de discos tipo 
rotativo esse fato iníciou o avanço tecnológico da empresa, passando de máquinas de balanceamento tradicionais para modelos de máquinas 
digitais .

As características da THM-311 apresenta uma melhor interface homem-máquina que funciona com sistemas operacionais Windows, com um 
monitor apresentando vários tipos de configurações para facilitar o teste de balanceamento e ter uma clara leitura das informações. Para obter o 
melhor desempenho, a máquina ajusta automaticamente ângulos desequilibrados para as posições desejadas e permite aos usuários os valores 
de equilíbrio pré-definidos da peça com a visualização do estado normal ou abaixo do padrão. Isto deixa a medição controlada por computador 
ainda mais fácil e o posicionamento atráves de um único toque de botão.

Hoje os produtos da empresa abrange uma variedade de automáticas Máquinas de balanceamento de rotor de 5 estágios, máquinas 
automáticas de balanceamento de 2 estágios,máquinas automáticas de balanceamento de freios a disco,máquinas de balanceamento vertical 
com autoposicionamento com telas sensíveis ao toque, máquinas de balanceamento para ferramentas de torneamento de madeira, máquinas 
de balanceamento dinâmico, micro máquinas de balanceamento, balanceamento automático de rotor e máquinas de estampar, máquinas de 
balanceamento de pás retangulares de ventiladores controlada por computador, máquinas de teste destrutivo com alta velocidade de rotação 
para discos de esmeril, fitness and equipamentos esportivos, máquinas de balancear rotor, fontes de alimentação DC,indicadores de velocidade 
digital, peças e acessórios para máquinas, resinas epoxídicas A+B, argila de balanceamento para rotores de alta RPM .

Para melhor atender seus clientes a Tzung Yuan criou internamente um Laboratório de Inspeção e Balanceamento com avançados analisadores 
de áudio, multímetros e acelerômetros padrão todos certificados ISO / IEC 17025 que são usados para fornecer serviços de inspeção e testes de 
vibração mecânica e balanceamento .

Com uma grande vantagem tecnológica, forte compromisso com a qualidade , satisfação dos clientes e com filiais na China, a Yuan Tzung tem 
construído uma sólida reputação no país, bem como nos EUA, Japão, Filipinas, Irã, Índia, Indonésia, Vietnã , Emirados Árabes Unidos (Dubai), 
Hong Kong, Suécia, Malásia e Tailândia.

Tzung Yuan Technology Co., Ltd.
No. 60, Lane 523, Zhongzheng Rd., Sec. 3, Rende Dist., Tainan City 717, Taiwan
Tel: 886-6-272-5000                           E-mail: tzung.hsin39@msa.hinet.net         
Fax: 886-6-207-1000                          Website: www.tzungyuan.com.tw



Peiping Precision Enterprise Co., Ltd.
Ferramentas, fresas e afiadores de brocas

Fundada em 1980 em Taichung, centro de Taiwan, Peiping Precision Enterprise Co., Ltd. dedica-
se a fabricação de ferramentas, cortadores, afiadores de broca, fresadoras  de topo, retificadores 

de precisão, esmeril de acabamento, fresas para roscas e mantém todos os equipamentos de produção 
rigorosamente certificados.

A empresa conquistou medalha de ouro na Exposição de Invenções de Genebra, assim como muitas 
patentes, devido a sua excelente qualidade que ajudou a empresa a conquistar a confiança dos 
clientes.

A empresa trabalha ativamente em novos produtos com avançadas técnicas e foi reconhecida como 
a maior fabricante de ferramentas de corte e fresadoras em Taiwan e a única fabricante mundial de 
máquinas afiadoras de brocas que podem fornecer fresas com diâmetro máximo de usinagem de 
100mm.

Os amoladores de ferramentas universal e as retíficas de corte CNC são os destaques da empresa, 
que são conhecidos por sua precisão, versatilidade e funções avançadas , bem como fácil 
instalação ,fresagem rápida, coeficiente de transferência de baixo calor , resistente á deformação 
e confiabilidade. Estas máquinas processam facilmente vários cortadores para diminuir o ciclo de 
produção e aumentar a produtividade, bem como sendo marcação CE.

A empresa oferece produtos sob as suas marcas e 70% de seus produtos são exportados para todo 
o mundo, incluindo principalmente os Estados Unidos, Europa, Rússia, Austrália, Oriente Médio, 
Coréia do Sul, Japão, Indonésia, Tailândia, Malásia, Cingapura, Hong Kong e China.

                    Peiping Precision Enterprise Co., Ltd. 
                            No. 71, 32th Road, Taichung Industrial Park Taichung City, 407 Taiwan
                            Tel: 886-4-23589088        Fax: 886-4-23589098
                            E-Mail: peiping@ms18.hinet.net
                            http://www.pei-ping.com
                            http://www.ppgrinder.com        
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