
Autogrip Machinery Co., Ltd.
Placas para Torno, Cilindro Rotativo, Mandril Porta Pinças

A Autogrip Machinery Co., Ltd., anteriormente chamada de Chia Sua Machinery 
Co., Ltd., é um fabricante Taiwanesa de placas para tornos e cilindros rotativos 

que, desde a sua criação em 1989, focaram na produção de produtos de alta precisão, 
bem como na constante melhoria da qualidade dos produtos e serviços pós-venda, para 
estar sempre à frente da concorrência.

Com sede no bairro de Puhsin Township no município de Changhua County, região 
central de Taiwan. A Autogrip tem uma aréa de 13.167 metros quadrados de instalações 
e é reconhecida por oferecer produtos inovadores, desenvolvidos por sua experiente 
equipe interna de P & D.

O cumprimento das normas internacionais, tais como a SGS ISO9001 e a marca de segurança da CE, esse fabricante 
promove a sua própria marca Autogrip que é sinônimo de excelente rigidez e precisão.

Ao longo dos últimos anos, a empresa ampliou a sua linha de produtos incluindo as 
séries de 79 polegadas,juntas rotativas 
,válvulas para fluido de corte, cabeçote 
faceador e braçadeiras síncronos, aos 
quais podem ser divididas em seis 
categorias: placas para tornos, cilindros 
rotativos, braçadeiras síncronos, cabeçote 
faceadores, válvulas rotativas / juntas 
rotativas e garras padrão.

Este fabricante também adota tornos CNC, retíficas, centros de usinagem, 
instrumentos de teste de cilindros rotativos e máquinas de teste de pressão 
para garantir a qualidade, precisão e a durabilidade.

As placas de torno de três castanhas da Autogrip foram produzidas com 
rígidez adicional e com grampos de elevada precisão, que consiste de um 
cilindro rotativo, equipado com uma válvula embutida de retenção para 
impedir a diminuição repentina da pressão interna.

Em meados de 2011, a empresa lançou os cilindros hidráulicos rotativo tipo curto com 166 e 205 milímetros de diâmetro de 
cavidade. Ela desenvolveu tambem recentemente mandris extra-grandes de até 79 polegadas.
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