Jeng Feng Cutter

Manufacture Industry Co., Ltd.

Lâminas para papelão ondulado, lâminas transversais
para placa planas, lâminas para
corte de folhas de cobre.

D

esde que foi fundada em 1988, Jeng Feng Cutter
Manufacture Industry Co. vem aprimorando
as sua habilidades como uma fabricante de lâminas
industriais e peças para ferramentas de torneamento.
Como resultado tornou-se a fabricante mais
qualificada no seu ramo em Taiwan.
A empresa opera uma moderna fábrica em um
terreno de 72 mil metros quadrados. A fábrica está equipada com uma linha completa de avançados
equipamentos de produção que engloba entalhadeiras, cortadores NC, cortadores, lâminas, lâminas
talhadeiras e lâminas talhadeiras circulares.
O empenho de longo prazo da equipe de P & D consolidou e difundiu os produtos da empresa
em todo o mundo. O seu departamento interno de P & D realizou exaustivos estudos sobre as
propriedades dos materiais para produção de tecnologias e como também as disposições das
instalações da fábrica, tudo isso com o objetivo de aperfeiçoar a qualidade dos produtos e alcançar a
excelência na produção. Esses esforços foram recompensados na sólida reputação da empresa como
um produtor de máquinas para corte de alta qualidade, comprovada e testada pelo tempo, como
fornecedor OEM (fabricante de equipamento original) para clientes em todo o mundo.
A Jeng Feng exporta 75% a sua produção para mercados como China, sudeste da Ásia, EUA, Canadá
e Europa. Os seus materiais de alta qualidade são submetidos a rigoroso controle de qualidade assim
como as máquinas de corte da empresa são amplamente utilizadas por profissionais de tipografia,
fabricação de papel, eletrônica e outros fins.
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