
A Hsiang Lun International Corp foi fundada em 1969 e tornou-se uma das maiores e 
mais experientes fabricantes de componentes de vedação de motores de Taiwan. 

A  empresa certificada ISO 9001, QS 9000 e ISO 14001 é capaz de produzir todos 
os tipos de produtos de vedação para uma vasta de linha de motores.

A Hsiang Lun realiza rigorosos procedimentos de controle de qualidade 
da produção de matrizes através do processo de formação até a 
montagem do produto final. Além de kits de reparo de retífica de 
motores, a gasolina e a diesel para automóveis e caminhões, a 
linha de produtos da empresa inclui kits para motores de barcos, 
geradores, empilhadeiras, máquinas agrícolas e industriais.

A Hsiang Lun declara que é a fornecedora mais completa de juntas de 
reposição para motores de automóveis em Taiwan e talvez do mundo.
As suas juntas podem ser usadas em 98% dos carros japoneses e em 
motores de caminhões leves até 5.000 cc,e mais de 75% de todos os 
motores de ônibus e caminhões japonêses de 5.000 cc, e cerca de 
85% dos motores de carros coreanos, e uma crescente porcentagem 
de carros e motores de caminhões europeus e americanos. A empresa 
é a fabricante de Taiwan com a maior variedade de juntas de motores 
para máquinas agrícolas, barcos, geradores, motocicletas e veículos de 
passeio como motos de neve e jet-skis.

Além de desenvolver várias dezenas de novos modelos de juntas por ano, a empresa também realiza 
continuamente pesquisas sobre novos e melhores materiais para fabricar os seus produtos 

,buscando a melhor qualidade e respeito pelas normas ambientais.A sua linha de produtos 
abrange juntas isentas de amianto (papel-industrial), juntas de grafite, e as mais recentes 

juntas de aço multi-camada(MLS).

A fim de reduzir os prazos de entrega e aumentar a qualidade e a eficiência dos 
serviços, a Hsiang Lun criou um avançado sistema de armazenagem automática 

possibilitando operações mais precisas e rápidas de logística.
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Hsiang Lun International Corp.
Todos os tipos de componentes para vedação de motores, juntas 
de motores, kits de retífica para motor.


