
Kể từ khi được thành lập vào năm 1983, Li Chen Industrial Co., Ltd. đã chuyên 
phát triển và sản xuất nhiều loại băng tải khác nhau và các hệ thống và thiết bị 

xử lý vật liệu tự động như là một nhà cung cấp chuyên nghiệp.

Các dòng sản phẩm của công ty bao gồm băng tải khung thép, băng tải con lăn, băng tải dò 
tìm kim loại, băng tải phễu, hệ thống đóng gói tự động, hệ thống đóng bao và đóng đai biên 
dạng thấp, băng tải đùn nhôm, băng tải mã hóa và ghi nhãn phun mực, giá đỡ kho chứa 
khuôn đúc và thanh, máy lắp ráp giá kê, hệ thống băng tải tự động được trang bị cánh tay 
robot, vv, cũng như hàng rào an toàn, phụ tùng băng tải và các sản phẩm khác cho các hoạt động sản 
xuất.

Các thiết bị và hệ thống xử lý vật liệu tự động của Li Chen đã được ứng dụng 
rộng rãi trong sản xuất kim loại, ép phun nhựa, đóng gói, hậu cần, tái chế và tái 
sản xuất, đóng gói giá kê (pallet), đóng bao và đóng đai, sản xuất điện tử và thực 
phẩm, vận chuyển theo chiều đứng, mạ điện và sơn, dò tìm kim loại trong hàng 
rời và vân vân, như là các giải pháp lý tưởng toàn diện cho nhà máy và tự động hóa.

Ngoài ODM (sản xuất thiết kế gốc), nhà sản xuất này cũng cung cấp các dịch vụ chế 
tạo theo yêu cầu của khách hàng để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt, nhằm giúp khách 
hàng đạt được sự quản lý vật liệu và hàng tồn kho tốt hơn, hiệu quả hoạt động lớn 
hơn và giá trị gia tăng cao hơn.

Trong số những mặt hàng bán chạy của công ty, băng tải đai được sản xuất bằng các 
khung thép không gỉ hoặc các tấm thép và được điều khiển bởi các bánh răng chính xác, và do 
đó có tính chịu nhiệt và chống ăn mòn cao, độ tin cậy và độ trượt của đai được cải thiện đáng kể, và hoạt 
động trơn tru, với công suất khoảng 200kg.

Ngoài ra, khách hàng mong muốn các hệ thống xử lý khuôn đúc tiết kiệm không gian là giá đỡ kho chứa khuôn đúc kệ hàng công 
nghiệp, trong đó các khuôn đúc được chứa có thể dễ dàng tiếp cận bằng cần cẩu và máy nâng, chứ không phải là xe nâng hàng, để tối 
đa hoá việc sử dụng diện tích sàn hiện có. Các dòng giá đỡ có thể chịu được tải trọng tối đa lên tới 3.000 kg.

Được củng cố theo phương châm "Chuyên nghiệp, Đổi mới, Toàn vẹn và Trách 
nhiệm", Li Chen đã được khách hàng trong và ngoài nước biết đến.

Li Chen Industrial Co., Ltd.
Nhà sản xuất chuyên nghiệp về băng tải đai, băng tải con 
lăn, giá kê cho dây chuyền sản xuất, giá đỡ kho chứa khuôn 
đúc & thanh và các hệ thống đóng gói tự động

Li Chen Industrial Co., Ltd.
No. 148-3, Houhsheng Rd., Shengang Dist., 
Taichung City 429, Taiwan
Tel: 886-4-2563-4997          
Fax: 886-4-2256-9456
Email: lichenco@ms16.hinet.net
Website: www.li-chen.com.tw


