
ALong Gang Machinery Co., Ltd., foi fundada por técnicos especialistas 
com mais de 20 anos de experiência na indústria, especialmente no 

desenvolvimento e fabricação de máquinas de processamento de furos  em 
especial os seguintes tipos de máquinas: torre de perfuração CNC e máquinas 
rosqueadeiras, furadeiras automáticas vertical / horizontal de alta velocidade e 
máquinas rosqueadeiras, máquinas hidro- pneumáticas de perfuração, cabeças 
de multi- eixos e máquinas-ferramentas de muitos outros tipos. 

A empresa empenha-se e faz uso de inovadoras máquinas-ferramentas  com 
as mais recentes instalações de produção e sistemas de controle de qualidade. 
Como tambem rigorosos testes internos de qualidade  e  inspeção desempenham 
um papel essencial na otimização dos produtos. A empresa também faz o máximo 
para reduzir custos de produção e aumentar a eficiência da produção, de modo 
que pode oferecer excelentes produtos a preços competitivos para ajudar os 
clientes a aumentar suas margens de lucro.

A torre de perfuração CNC e as máquinas rosqueadeiras estão entre os vários 
produtos da Long Gang que são amplamente utilizados e de grande aceitação 
entre os clientes em todo o mundo . Elas  atendem os requisitos mais exigentes, 
oferecendo usinagem de precisão em altas velocidades dos eixos juntamente 
com  cortes para serviços pesados. As máquinas apresentam uma integração 
cabeçote / castanha,  torre hexagonal  extra- durável com eixo -Z impulsionado 
por rolamentos japoneses de alta qualidade, interagindo diretamente com um 
freio motor. Essas são as primeiras máquinas em Taiwan que  utilizam rolamentos 
japoneses.

Todos os produtos da Long Gang incorporam engrenagens de transmissão 
feitos de materiais de aços especiais, que são carburados em alta freqüência  , 
tratamento térmico e afiação precisa para garantir a padronização , durabilidade 
e estabilidade da produtividade . Os produtos são ideais para o processamento 
de peças e componentes para automóveis , motorizados de duas rodas , 
bicicletas, aeronáutica , engenharia , pneumática , hidráulica , ferramentas para 
pintura / revestimento , ferramentas pneumáticas , eletrônica e aplicações para 
equipamentos de saúde.

Long Gang Machinery Co., Ltd.
Furadeira tipo Coluna CNC e máquinas rosqueadeiras, furadeiras e 
máquinas automáticas rosqueadeiras , máquinas de perfuração 
hidro- pneumáticas, cabeçotes múltiplos , áquinas personalizadas.
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