
   

A Terng Yih Machinery Co., Ltd. foi fundada em 1993 e é 
uma fornecedora de extrusoras de plásticos que desfruta de 
grande reputação entre os compradores profissionais devido 
ao sério compromisso com a qualidade ,elevado desempen-
ho e satisfação dos clientes .

No início a Terng Yih dedicava-se exclusivamente ao desen-
volvimento e fabricação de extrusoras utilizando matrizes T, 
e com o sucesso da sua primeira laminadora de fabricação 
própria de sacos PP e papel Kraft para embalagens, com 
vendas em nível mundial, superiores a 30 unidades nos três 
primeiros anos de lançamento, confirmou que a empresa es-
tava no caminho certo.

Desde então, a empresa desenvolveu uma variedade de 
máquinas extrusoras, tais como laminadoras de papel para 
embalagens, papéis anti adesivos, super sacos de polipro-
pileno (PP), sacos de cilindro, lonas, bolsas e tapetes para 
autos em PP não tecidas; acetato de vinil de polietileno 
(PEVA), máquinas para fabricação filmes em relevo, vestido, 
películas, luvas cirúrgicas e máquinas para fabricação de fio 
liso PP. Essa diversificação de produtos impulsionou o seu 
crescimento e aumentou ainda mais a posição da empresa 
no setor.

As máquinas da empresa são caracterizadas por seu alto 
desempenho. Por exemplo, as máquinas extrusoras de fio 
PP (polipropileno) foram lançadas em 1998, conta com um 
dispositivo de enrolamento aperfeiçoado com uma velocidade 
de 270 metros por minuto, maior que a maioria dos modelos 
concorrentes no mercado atualmente, e em 2006 lançou a 
primeira maquina extrusora de fio PP de três camadas, que 
foi um sucesso global, porque reduz custos de produção, 
fornecendo 10% de maior tensão do fio, e em 2008 desen-

  

volveu um dispositivo de enrolamento de fios que utiliza um 
conversor de frequência para melhor controle automático de 
tensão do fio, com uma velocidade de 420 metros por minuto 
e baixo consumo de energia.

Após anos de experiência e dedicação ao cliente como tam-
bém intenso trabalho em  P & D, a Terng Yih construiu uma 
base sólida no mercado mundial exportando produtos para 
diversos países, incluindo China, Japão, Filipinas, Índia, In-
donésia, Turquia, Paquistão, Síria, Rússia, Egito, EUA, Brasil, 
Peru, Chile e Argentina. 
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 Terng Yih Machinery Co., Ltd. 
   Máquinas Extrusoras:
   Extrusoras laminadoras LDPE / PP, Máquinas para fabricação de fio liso PP / 
   HDPE,Máquinas para fabricação de películas multi transparentes em PEVA  de alto 
   relevo de não tecido.Máquinas de laminação, Laminadora tubular para interior de 
   embalagens PP, Máquinas para fabricar plásticos bolhas PE. 
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