
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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