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Válvulas de esfera, válvulas de esfera flangeadas, válvulas de esfera 
sanitárias, válvulas de esfera multi-vias, esferas de aço inoxidável, filtros.

Desde a sua criação, em 1990, (Target Valve) Yueng Shing Industrial Co., 
Ltd. dedica-se à fabricação e fornecimento de válvulas e acessórios para 

tubos por mais de 20 anos e respeitada mundialmente.

Este fabricante oferece uma vasta gama de válvulas e acessórios, incluindo 
as válvulas de esferas, válvulas de esfera flangeadas de 3,4 e 5 vias, válvulas 
de esfera sanitárias, esferas de aços inoxidáveis e acessórios, filtros Y, 
válvulas de retenção, válvulas de gaveta, válvulas borboleta, válvulas de 
agulha e válvulas globo, bem como peças de extrusão de PVC, PE, PC, ABS, 
HIPS, TPR, EVA e outros materiais plásticos.

Os produtos da empresa são perfeitos para petróleo , gás, química, 
petroquímica, alimentos, bebidas, setores de refinaria em todo o mundo, 
e alguns são vendidos sob a própria marca. Eles são reconhecidos pela 
qualidade e a alta precisão, desenvolvidos por uma seleta e competente 
equipe de engenheiros com conhecimentos técnicos em produtos de precisão 
e controle de qualidade sonoro aplicado internamente.

Voltada à perfeição contínua, a empresa atualiza constantemente os 
processos de fabricação e o ambiente de trabalho através da participação de 
todos os funcionários e empregam as melhores práticas comerciais. Ao fazer 
isso, ela oferece uma qualidade e eficiência ímpar, apoiada por funcionários 
altamente qualificados com sólida lealdade e senso de responsabilidade.

A prova do compromisso da empresa com a qualidade é a sua atual fábrica, 
composta de linhas de máquinas, linhas de montagem, controle de qualidade 
e laboratório de testes, departamentos de serviço ao cliente, os quais 
conquistou ISO9001: 2008 e certificação PED97 / 23 / CE.

Com capacidade de produção, engenharia e um competente controle 
de qualidade, a empresa também aceita ordens OEM (fabricação de 
equipamentos originais) e ODM (fabricação de desenho original).
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