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تسمهھای فوالدی ،کويل فوالدی سرد و گرم ،لولهھای فوالدی ،تجھيزات
بھداشتی ،قفسه ،قفسه انبار ،پايه برس با نگھدارنده دستمال کاغذی

در زمينه شرکت تسمهھای فوالدی يانگ لی با مسئوليت محدود که در سال 1976
تأسيس شد تأمين تسمهھای فوالدی و محصوالت فوالدی دارای گواھينامهھای ISO
9001و  TAFتخصص دارد.
اين شرکت با بازاريابی بستهبندی مواد نرم و بستهبندی ماشينآالت راهاندازی شد و
اين تأمينکننده در سال  1998سپس به محصوالت فوالدی روی آورد .برای تقويت
توان توليد و ايجاد ھمکاری با توليدکنندگان پايين دست در جھت گسترش بيشتر
محصوالت خود شامل تجھيزات سختافزاری مبلمان و حمام ،تجھيزات بھداشتی،
قفسه ،قفسه انبار ،پايه برس با نگھدارنده دستمال کاغذی ،کارخانه خود را تأسيس
کرد.
خط توليد محصوالت يانگ لی شامل تسمهھای فوالدی ،تسمهھای فوالدی آلياژی
آبی ،گالوانيزه و دارای پوشش رنگی ،قالب فوالدی ،ابزار بستهبندی تسمه ،کويل و
نورد فوالدی سرد و گرم ،کويل و نورد فوالدی گالوانيزه ،لولهھای فوالدی ،لوازم
حمام ،گريل و توری است که  40%آنھا به بازارھای خارج از کشور و عمدتا ً با
برند يانگ لی صادر میشود.
از جمله محصوالت پرطرفدار شرکت ،محصوالت ساخته شده از فوالد با استحکام
فوقالعاده باال است که از بزرگترين توليدکننده فوالد تايوان يعنی شرکت فوالد چين
تأمين میشود .فوالد گريد باال میتواند حداقل تنش بيش از  95کيلوگرم در ھر ميلیمتر مربع را تحمل کند که بھتر از فوالد معمولی
با استحکام باال و فوالد استاندارد بوده و برای مصارف صنعتی ايدهآل است.
بهعالوه ،اين شرکت به خريداران خارجی با تأمين محصوالت از منابع عمدهفروشی در چين کمک میکند که عمدتا ً به لطف داشتن
چندين دھه تجربه و تعداد زيادی نماينده و شريک است .اين تسمهھا در ميان متخصصان به دليل انجام فرآيند پوششدھی و رنگ
دقيق با کنترل توسط کامپيوتر شناخته شده ھستند تا به اين ترتيب دارای ضخامتھای مختلفی باشند که دقيقا ً مطابق با استانداردھای
اياالت متحده و اروپا است .اين شرکت ھمچنين تسمهھای با استحکام باال را برای فروش در کشورھای صنعتی توسعه داده است.
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