
A Forwell Precision Machinery Co., Ltd. foi 
fundada em 1987, na região central de 

Taiwan, e destaca-se em sistemas de troca 
rápida de moldes, sistemas de carrinhos para 
moldes / matriz, sistemas para perfuração 
ultrafina PCB, e por fim os sistemas automáticos 
de fixação de moldes.

A empresa fornece uma ampla gama de 
sistemas de troca rápida de moldes /matriz e 
sistemas de fixação automáticos personalizáveis 
para uma grande variedade de máquinas, 
incluindo as prensas (mecânicas e hidráulicas), 
máquinas injetoras de plástico e máquinas de 
fundição.

A empresa conquistou o ISO-9002 em outubro 
de 1997, e foi a primeira fabricante com ISO-
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9 0 0 2 e m s i s t e m a s d e 
t roca rápida de moldes de 
Ta iwan . No ano segu in te a 
empresa recebeu a certificação 
CE, tornando-se qualificada para comercializar 
seus produtos para a Europa. Com certificados 
internacionais, a empresa prova que não vende 
apenas produtos, mas principalmente qualidade.

Enfatizando a pesquisa, desenvolvimento, 
qualidade, serviço e inovação, a empresa tem 
lançado produtos que superam as expectativas 
dos clientes.

Graças ao forte desempenho e uma carteira 
de clientes em crescimento, a Forwell tem 
presença marcante mundialmente e é a principal 
fabricante de sistemas de troca rápida de 
moldes /matriz, tanto em Taiwan como na China.

A Forwell está construindo uma fábrica com 12 
mil metros quadrados na província de Jiangsu, 
na China, que será concluída em 2015 no 
intento de aprimorar a capacidade de P& D e 
alavancar substancialmente os negócios nos 
próximos anos.

Com a abertura de um escritório na China em 
1999, a empresa entrou oficialmente nesse 
mercado, e agora com escritórios em Ningbo, 
Zhej ing; Chongqing, Sichuan; Shenzhen, 
Guangdong e por último em Jiangsu.
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