
Kuo Yi Iron Works Co., Ltd.
Mesin Cetak Injeksi Sepatu 

Didirikan pada tahun 1959 sebagai produsen mesin hidrolik 
yang berdedikasi, Kou Yi Iron Works Co., Ltd.  menikmati 
penghargaan tinggi di antara pembuat sepatu di seluruh 
dunia sebagai pembuat berbagai mesin pembuat sepatu 
yang bisa diandalkan setelah mengembangkan mesin injeksi 
vertikal yang dioperasikan secara manual pada tahun 1962. 

Perusahaan ini benar-benar terkenal dengan namanya 
sendiri dalam pembuatan sepatu pada tahun 1970, ketika 
mesin injeksi tipe lurus spiral pertama untuk pembuatan 
sepatu busa PVC diresmikan dan dicari oleh pembuat 
sepatu hilir.  Didedikasikan untuk Riset & Pengembangan, 
pembuat berpengalaman ini terus merilis berbagai mesin 
pembuat sepatu, termasuk mesin cetak penggabungan 
dan pengeluaran tipe putar otomatis pertama buatan lokal 
Taiwan, mesin cetak injeksi PU, mesin injeksi alas kaki 
dan sebagainya, untuk meningkatkan kehadirannya di jalur 
bidang ini.

Jalur produk perusahaan termasuk mesin cetak injeksi 
sepatu hembusan udara, mesin cetak injeksi busa EVA 
(ethylenevinyl acetate), mesin cetak injeksi alas kaki satu/
dua warna, sepatu kasual satu/dua warna, sandal dan 
mesin cetak injeksi sepatu plastik, mesin injeksi sepatu 

olahraga dan cetakan penggabungan dan mesin 
cetak injeksi sepatu bot hujan. 

Kou Yi adalah salah satu produsen terbaik yang 
diakui secara resmi di Taiwan, telah memenangkan 
banyak hadiah dari Kementerian Urusan Ekonomi 
Taiwan (MOEA), termasuk Penghargaan Mesin 
Naga Luar Biasa, Penghargaan Desain Produk 
Bagus dan Penghargaan Desain Produk Luar 
Biasa. Dan Riset & Pengembangan dia juga telah 
membantu mendapatkan banyak paten di Taiwan. 

Berkat  upaya selama puluhan tahun pada 
peningkatan mesin, perusahaan yang memiliki 
sertif ikasi ISO-9002 telah mendirikan outlet 
ekspor di Amerika Serikat, Kanada, Timur Tengah, 
Afrika, Latin Amerika dan Eropa Timur, dan 
melangkah menuju ekspansi ke Rusia dan Brasil. 
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