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Ye I Machinery Factory Co., Ltd. đã làm việc với máy đùn nhựa và thiết bị liên quan trong hơn nửa thế kỷ kể từ khi thành 
lập vào năm 1960.

Trong nhiều thập kỷ, nhà sản xuất kỳ cựu này đã liên tục đầu tư các nguồn lực lớn về R&D (Nghiên cứu và Phát triển) và 
nuôi dưỡng tài năng, nâng cao tính cạnh tranh của mình bằng những công nghệ hàng đầu và một ban R&D với chuyên gia có 
tay nghề cao về máy móc thiết bị, hệ thống kiểm soát và xử lý vật liệu.

Để thích ứng với xu hướng phát triển theo hướng bảo vệ môi trường, 
công ty đã tăng cường các máy tái chế nhựa của mình với một sự kết hợp 
về máy huỷ, máy đùn, và máy ép viên để xử lý một loạt các sản phẩm 
nhựa, cũng như các bộ biến đổi màn hình loại xi lanh thủy lực cho phép 
màn hình thay đổi mà không cần phải tắt máy.

Ngoài ra, kể từ khi thành lập, Ye I đã liên tục cải thiện các tiêu chuẩn 
chất lượng của mình và tiến hành tổng đo lường kiểm soát chất lượng từ 
kiểm tra nguyên liệu đầu vào và kiểm tra trong quá trình chế biến cho 
đến kiểm tra trước khi giao hàng, với mỗi công nhân dành riêng cho QC 
(Quản lý Chất lượng). Những nỗ lực đã được khen thưởng, và công ty đã 
giành được ISO 9001: 2000 và chứng nhận CE Mark.

Hỗn hợp sản phẩm của Ye I bao gồm máy chế tạo màng thổi dạng ống đơn lớp & đa lớp PP/HDPE/LLDPE/LDEP, tất cả 
các loại máy tái chế nhựa, ống nhựa PVC, máy chế tạo tôn lượn sóng, máy làm bao tải dệt PP/HDPE, máy làm sợi PP/Nylon, 
máy chế tạo màng PP/PE đúc, máy tạo tấm PMMA/PS/ABS/PC/PP/PE, và một loạt các máy đùn giải pháp chìa khoá trao tay. 
Khoảng 80% máy móc được xuất khẩu đến các khu vực như Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Châu Phi, Trung và Nam Mỹ, và 
hầu hết được đưa ra thị trường dưới thương hiệu riêng của công ty.
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