
Fundada em 1972, Gong Yang Machinery Co., é especializada em três tipos de componentes para máquinas-
ferramenta: cabeças de corte e acessórios para fresadoras tradicionais de duas colunas, cabeças de corte e 

acessórios para fresadoras CNC de dupla coluna e cabeças de corte para perfuração modelo assoalho e fresadoras.

As tradicionais cabeças de fresa da empresa possuem respectivamente 7.5KW, 9KW e 11KW de potência, enquanto 
as cabeças das fresadoras CNC estão classificadas em 18,5 KW, 22.5KW e 26.5KW. Os acessórios incluem cabeças 
de fresa de ângulo reto, cabeças de extensão, cabeças de fresas de indexação automática, cabeças universais, 
cabeças de fresas de 30 graus angulares e cabeças de fresas de 45 graus angulares. 

Para atender à crescente solicitação dos clientes, a empresa adicionou recentemente a sua linha de produtos, 
cabeças universais de balanço linear, cabeças de ângulo reto de alta potência e cabeças universais de alta potência 
para máquinas de perfuração tipo piso e centros de usinagem de dupla coluna para serviços pesados, cabeças de 
ângulo reto automáticas para serviços pesados e centros de usinagem de dupla coluna. 

A maioria das engrenagens e rolamentos das cabeças das máquinas-ferramenta é importada 
do Japão ou da Alemanha e as cabeças são fundidas e processadas termicamente. As cabeças 
foram adotadas por grandes fabricantes de máquinas e ferramentas em Taiwan e na China 
continental. Gong Yang ganhou o Prêmio de Excelência do governo de Taiwan e possui patentes 
em Taiwan e na China continental.
 
Além de desenvolver, projetar, fabricar e comercializar cabeças para máquinas-ferramenta, a 
empresa também oferece, excelente serviço pós-venda, respaldo da sua experiente equipe 
técnica, fabricação de equipamentos de precisão, rigoroso controle de qualidade, gestão 
científica e especialistas altamente capacitados em P & D.

Todos os produtos da Gong Yang possuem garantia de um ano e são vendidos sob a marca 
"Gong Yang”. Os produtos são comercializados na Europa, Oriente Médio e Sudeste da Ásia 
,além de Taiwan e China continental, onde existem pontos de venda em Shanghai, Qingdao e 
Wuhan.
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