
Kung Hsing Plastic Machinery Co., Ltd. 

             Máquinas sopradoras de filmes monocamadas e multicamadas, máquinas 
para a fabricação de monofilamento, máquinas para a fabricação de fio plano, 
máquinas de reciclagem de plásticos e a linha de lavagem.

Desde a sua criação em 1972, a Kung Hsing Plastic 
Machinery Co., Ltd. tem desenvolvido e produzido uma 

variedade de máquinas para o processamento de plásticos. 
Com mais de 40 anos de experiência, a empresa tornou-
se uma companhia líder em Taiwan no setor, sendo um 
fornecedor mundialmente conhecido.

A Kung Hsing tem atualmente duas fábricas em Taiwan, 
uma para fabricação e montagem de peças e a outra 
para montagem, testes de funcionamento e transporte 
das máquinas finalizadas. Entre os seus produtos estão 
às máquinas sopradoras de filme PP, linha de máquinas 
sopradoras de filme de alta velocidade de co-extrusão 
mult icamada, sopradoras de f i lme de elevadíssima 
velocidade LD / PEBDL / PEAD, PP / PE e máquinas para 
monofilamento de nylon PP / PE, máquinas para a fabricação 
de monofilamentos de poliéster com zíper, máquinas para 
a fabricação de fio plano, soluções completas para sacos 
de tecido e de cimento, máquinas para reciclagem de 
plástico e linhas de lavagem. A maioria destes produtos são 
comercializados sob a própria marca "KS" em mais de 150 
países.

O sucesso das máquinas da Kung Hsing é baseado, em 
parte, na forte dedicação à qualidade total. Para garantir que 
as suas máquinas para o processamento de plásticos tenham 
durabilidade e desempenho que atendam plenamente as 
expectativas dos clientes e em conformidade com os padrões 
da marcação CE, a fabricante emprega exclusivamente 

materiais de alta qualidade e software de projetos 
3D de última geração para desenvolver e produzir 
produtos e peças de alta precisão. Ela também 
implantou em suas fábricas rigorosas medidas de 
controle da qualidade em conformidade com as 
normas internacionais, que obteve aprovação pelo 
ISO 9002 e ISO 9001.

Além de fazer pleno uso da sua larga experiência 
em P & D e produção, a Kung Hsing possui 
ordenadamente os códigos de cada uma das 
máquinas que comercializa e tem arquivados todos 
os documentos técnicos relacionados para mais de 
20 anos, podendo com isso assessorar os clientes 
com manutenção periódica e serviços profissionais 
de suporte técnico no mais curto prazo.
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