
Kou Yi Iron Works Co., Ltd.
Máquinas injetoras para 

        calçados

Fundada em 1959 como uma fabricante específica de 
máquinas hidráulicas, Kou Yi Iron Works Co., Ltd. goza 

de grande respeito e confiança entre os fabricantes de 
calçados em todo o mundo devido as diversas máquinas 
para fabricação de calçados principalmente depois que 
desenvolveu em 1962 uma injetora vertical operada 
manualmente .

Em 1970 a empresa realmente fez seu nome entre os 
fabricantes de calçados, quando desenvolveu a máquina 
injetora tipo espiral e reto para fabrico de calçados de 
espuma de PVC que foi muito procurada pelos produtores 
de calçados. Focada na P & D, este experiente fabricante, 
continuou a lançar várias máquinas para fabricação de 
calçados, inclusive a primeira máquina automática de 
moldagem tipo rotativa de juntar e ejetar fabricada em 
Taiwan, máquinas injetoras de moldagem de PU(poliuretano), 
máquinas injetoras de solados ,com isso visando aumentar a 
sua presença no setor.

A Linha de produtos da empresa inclui máquinas injetoras por 
sopro para calçados, máquinas injetoras para moldagem de 
espuma EVA (acetato de etilenovinilo) , máquinas injetoras 

para moldagem de solados de uma ou duas cores, 
sandálias de duas cores, máquinas injetoras 
para moldagem de chinelos, sapatos plásticos e 
calçados esportivos ,máquinas para junção de 
moldes e máquinas injetoras para moldagem de 
galochas para chuva.

A Kou Yi é uma das melhores fabricantes de 
Taiwan oficialmente reconhecida em sua área, 
conquistou vários prêmios do Ministério de 
Assuntos Econômicos (MOEA) de Taiwan, incluindo 
os Prêmios, Outstanding Machinery Dragon Award, 
Good Product Design Award e Outstanding Project 
Design Award. E sua constante P & D também 
ajudou a obter muitas patentes em Taiwan.

Graças a décadas de esforços no aperfeiçoamento 
das máquinas, a empresa é certificada ISO-9002, 
conquistou mercados de exportação nos EUA, 
Canadá, Oriente Médio, África, América Latina e 
Leste Europeu e com crescente expansão com os 
mercados da Rússia e do Brasil.
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