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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 
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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


