
LIDERANÇA
Desde a sua fundação em 1956, Tong Cheng Iron Works Co., Ltd. tem produzido compressores de ar  da marca 
SWAN há mais de cinco décadas. Com grande experiência na fabricação e  competência técnica, a empresa 
construiu uma produção integrada internamente, capaz de lidar com peças de fundição, projetos e desenvolvimento 
atráves  de moldagem.

INTEGRIDADE
Com uma equipe de trabalho de 750 em todo o mundo, Tong 
Cheng estabeleceu três bases de produção respectivamente 
em Taiwan, China e Tailândia e mais  duas instalações de 
processamento e montagem uma no Vietnã e outra na Indonésia, 
seis empresas controladas integralmente e 70 distribuidores em 
mais de 50 países, assegurando assim uma produção eficiente 
e estreitos laços com os clientes globais. Também desenvolveu 
OEM compressores de ar para o sistema de frenagem para 
o TGV francês. Com TUV (Instituto Técnico de Controle e 
Vistoria), ISO9001 e certificação CE,Swan fornece principalmente 
compressores de ar isento de óleo, compressor rotativo, pistão 
industrial, refrigeração a água, compressores de ar silencioso 
acoplado com secador de ar e equipamentos de filtragem. Tong 
Cheng também aceita encomendas para compressores de ar e 
compressores de parafuso para sistemas de transportes, industria 
médica, farmacêutica, eletrônica, têxtil, laboratórios, alimentos 
, bebidas, estações de tratamento de água, produtos químicos, 
refinarias, gases industriais, geração de energia e fabricação 
em geral.

EXCELÊNCIA
Os Compressores industriais de ar Swan são projetados para uso prolongado e suas principais caracteristicas são 
: economia de energia, baixo ruído, alta confiabilidade,longa durabilidade, baixo custo de manutenção e etc. Entre 
os diferentes tipos de compressores de ar se encontra , o modelo a parafuso da série TS para garantir grande 
deslocamento e baixo consumo de energia, e o tipo SD sem oleo que pode fornecer ar comprimido  muito mais limpo 

e o de pistão lubrificado com óleo tipo N que possui um 
sistema de lubrificação interna para suportar serviços 
pesados e é  adequado para operações contínuas.

Além de aplicar rigoroso controle de qualidade e 
normas de testes, Tong Cheng insiste na inspeção 
minuciosa  na fase do controle de qualidade final com 
o objetivo de zerar os defeitos para que os usuários 
finais tenham uma maior eficiência.
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Swan Compressors 
Group                                                Compressores de 

ar, compressores de 
parafuso

SDU-415, 15HP, 67 CFM

TS-37-S, 50HP, 208CFM

SWU-310N, 10HP, 55 CFM


