
Jun-En Enterprise Corp.
Fabricante de telas metálicas, esteiras transportadora,produtor 
de arame farpado e malhas .

Fundada em 1987, Jun-En Enterprise Corp é um experiente fabricante de máquinas de fabricação de malhas 
de metal em Taiwan. A empresa opera uma fábrica de máquinas e seis fábricas que fazem malhas metálicas, 

proporcionando a mais ampla gama de serviços especializados para clientes globais.

A Jun-En fornece uma gama completa de máquinas para a fabricação de telas expandidas, perfurada, grade 
rombiforme, navalha e arame farpado, malhas hexagonais, bem como esteira transportadora e fabricação de 
equipamentos associados. Com ampla experiência em projetos e fabricação de máquinas de qualidade que 
atendam as mais diversas necessidades que são exportadas principalmente para o Japão, América do Norte e 
União Europeia.

Vários modelos estão disponíveis para atender as necessidades de grandes e pequenas quantidades com 
diferentes tamanhos, mostrando aos clientes os melhores produtos com o menor custo. Entre os produtos da Jun-
EN que são os mais rapidos do mundo em produzir malhas metalicas expandidas inclui os modelos que lidam com 
medidas de 300 ~ 3.100 mm de largura e 10mm de espessura.

 
Com a sua interface homem-máquina,servomotor livre de manutenção, e o mais recente sistema de alimentação 

de material as máquinas Jun-En são as mais confiáveis e eficientes da indústria. Empregando conhecimentos 
dos projetistas mecânicos dos parceiros japoneses e europeus, a empresa tem feito máquinas com design e 
funcionalidade de acordo com as normas internacionais que são de fácil utilização e altamente eficiente e podem ser 
mantidas com um custo muito baixo.

A empresa estabeleceu a sua terceira base de produção em Xangai para o fabrico de peças mecânicas e malhas 
metálicas para esteiras. Cerca de 60% da sua produção são atualmente enviadas para as Américas e Oriente 
Médio, o restante vai para Taiwan, onde a empresa goza de uma elevada parcela de mercado. Já com certificação 
ISO 9001 a Jun-En constantemente se empenha para continuar sendo competitiva, aperfeiçoando a qualidade do 
produto com uma gestão eficaz.

Jun-En Enterprise Corp.
89 Bade 2nd Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City, Taiwan 814
Tel: 886-7-373-7800              Fax: 886-7-373-7900
E-mail: jec@junen.com.tw     
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