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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.
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