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Ferramentas Pneumáticas, Lixadeira 
Orbital Pneumática, Lixadeira 
Linear Pneumática, Lixadeira 
Pneumática Portátil, Lixadeira/
Politriz Pneumática, Lixadeiras 
Pneumática de Cinta, Limadeira e 
Serras Pneumática.

Desde a sua fundação em 1986, Kymyo Industrial Co. dedica se ao desenvolvimento e produção de 
lixadeiras e ferramentas pneumáticas e produtos relacionados para fins profissionais, tais como para a 

indústria automobilística,funilaria automotiva, fabricação de móveis e construção naval. Ao longo dos anos 
a companhia construiu uma sólida reputação no mercado mundial.

Com a experiência acumulada ao longo de mais de 20 anos, a empresa fornece uma ampla gama de 
lixadeiras incluindo lixadeiras orbital pneumáticas para serviços leves e pesados ,  lixadeiras jitterbug 
de potência para serviços leves e pesados, lixadeira roto-orbital, lixadeiras lineares, lixadeira portátil, 
lixadeira triangular, politriz, politriz a úmido, lixadeira de cinta, disco para lixadeiras, peças e acessórios 
para lixadeira /politriz. A sua linha de produtos também inclui limadeiras e serras pneumáticas, brocas 
pneumáticas e lixadeiras com auto aspiradores de pó e água .
 
Entre os produtos mais vendidos da empresa nos mercados americano, europeu, japonês e sudeste da 
ásia é a lixadeira pneumática da série CY309, que apresenta um moderno design ergonómico e leveza, 
permitindo um maior tempo de manuseio, com um baixo centro de gravidade e baixo níveis de ruído e 
vibração com isso superando os modelos concorrentes. 
Essas lixadeiras pneumáticas são muito procuradas por fabricantes de móveis , funileiros e mecânicos 
de automóveis, mobiliário para iate, construção civil, trabalhos com vidro,  indústria de fibra de polímero 
reforçado e entre outros. 

A Kymyo também atende e coopera em OEM (fabricação de equipamentos originais) ou base ODM 
(fabricação do projeto original). A empresa é bastante conhecida no setor como a fornecedora das 
ferramentas pneumáticas da marca Combest que são comercializadas nos países asiáticos, como Japão, 
Coréia, China, Vietnã, Malásia e Indonésia.


