
Flying Tiger KJ Co., Ltd.
Equipamentos Auxiliares para Plásticos & 
Soluções Completas e Especializadas.

A Flying Tiger KJ Co., Ltd. foi fundada em 1980 e tem desenvolvido 
e fabricado controladores de temperatura e secadores de moldes 

especificamente para a produção de plásticos como um experiente fornecedor 
em Taiwan.

Depois de mais de três décadas de desenvolvimento, a empresa fornece 
uma ampla variedade de equipamentos auxiliares e soluções completas em 
plásticos, tudo com a marca CE, com mais de 80% dos produtos exportados 
para todo o mundo, quer em base ODM (fabricação de projeto original) ou sob 
a sua própria marca Flying Tiger, que são muito procurados por fabricantes de 
produtos plásticos, painel LCD e 3C de alta funcionalidade e eficiência.

Para introduzir esses conhecimentos em Taiwan, como também ajudar os clientes a melhorar a produtividade 
e a eficiência, inicialmente quando os processadores de plásticos locais não 
utilizavam os equipamentos auxiliares, a Flying Tiger dedicou tempo considerável 
assessorando os clientes na introdução e aplicação desse tipo de máquinas e 
sistemas na fabricação, através de treinamentos com especialistas e estudiosos da 
área. 

Desde o lançamento de seu primeiro resfriador a ar e água, em 1982 , a empresa 
tem pesquisado sistematicamente tecnologias relacionadas e sistemas para 
aumentar o desempenho em suas máquinas, tais 
como sistemas de controle micro computadorizado. 

Para garantir aos seus clientes um pronto atendimento e serviços profissionais, ela 
também oferece pontos de apoio comercial na Ilha e no exterior.

Para a próxima fase de crescimento sustentável, a empresa está desenvolvendo 
e promovendo a economia de energia, produtos “eco-amigáveis”, explorando 
ativamente a ASEAN, como também outros mercados emergentes e ao longo 
dos últimos anos tem trabalhado para melhorar as condições de trabalho dos 
funcionários, e investindo em uma novíssima fábrica em, Taichung Precision 
Machinery Innovation Technology Park, no centro de Taiwan, que estará 
funcionando até ao final de 2014.
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