
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.
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