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Bộ phận kết hợp F.R.L, van, xi lanh dẫn 
hướng, sản phẩm thủy lực

Công ty TNHH Thủy lực Khí nén Chanto được thành lập vào năm 1982 và 
đã phát triển thành một trong những nhà sản xuất chuyên nghiệp nhất của 

Đài Loan về các linh kiện khí nén và các sản phẩm thủy lực.

Công ty nỗi bật về sự cống hiến tận tâm của mình vào việc đáp ứng những 
khách hàng đòi hỏi khắt khe trên khắp thế giới với chất lượng cạnh tranh nhất 
và độ chính xác cao, và vào sự cải thiện liên tục về công nghệ chế tạo cùng 
hợp tác với các đối tác trên toàn cầu. Ngày nay, công ty này là một nhà chế tạo 
đạt tiêu chuẩn ISO 9001 được chứng nhận bởi TUV Rheinland.

Trải qua nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong việc thiết kế các bộ phận thiết bị khí 
nén và thủy lực, Chanto xây dựng một loạt các sản phẩm bao gồm các bộ phận 

kết hợp FRL (Filter-Regulator-Lubricator), van, xi lanh khí nén, thiết bị truyền động quay, ống, kìm khí, xi lanh động cơ khí-
dầu, và các phụ tùng, phụ kiện. Máy ép (bao gồm các mẫu không khí, mẫu 
thủy khí, và các mẫu khí nén) cũng là một trong các sản phẩm bán chạy, 
được chào đón bởi những khách hàng chuyên nghiệp từ các lĩnh vực khác 
nhau.

Bí quyết và năng lực sản xuất tột bậc đã được thời gian thử thách của Chanto 
được thể hiện trong các sản phẩm mới mà công ty này giới thiệu thường 
xuyên. Lấy ví dụ, xi lanh không trục ghép đôi từ tính thuộc dòng GYS/GYB/
GYR đã được tung ra gần đây có đặc tính tuổi thọ cao và ma sát thấp, cùng 
với thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm được không gian.

Bộ tăng thủy khí BTF của công ty là một sản phẩm cao cấp khác; làm bằng 
nhôm và được mạ cứng, trọng lượng nhẹ, hấp dẫn và dễ bảo dưỡng. Ngoài 
ra, bộ tăng này có một cảm biến NPN và một đèn LED nên dễ dàng kiểm 
tra tình trạng hoạt động. Sản phẩm này cung cấp áp suất thủy lực tăng cường lớn, và có thể thay thế các bộ tăng thủy khí nén có 
tiếng ồn thông thường.

Chanto chào đón đơn đặt hàng OEM (original equipment manufacturing).

No. 19-2, Yuying Rd., East Dist., Taichung City, 
Taiwan 401
Tel: 886-4-2212-6177
Fax: 886-4-2212-6800
E-mail: chanto@ms14.hinet.net
Website: www.chanto.com.tw ISO 9001


