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Van bi, van bi mặt bích, van bi vệ sinh, van bi đa chiều, bi 
thép không gỉ, lọc.

Đ ược thành lập năm 1990, Công ty TNHH (Target Valve) Yueng Shing 
Industrial  đã cống hiến cho ngành sản xuất và cung ứng van và phụ 

kiện ống nước hơn 20 năm qua như một nhà sản xuất tầm cỡ thế giới.

Nhà sản xuất này cung cấp nhiều loại van và phụ kiện lắp đặt bao gồm van bi, 
van bi mặt bích, van bi 3-4-5 chiều, van bi vệ sinh, bi thép không gỉ và phụ 
kiện lắp đặt, lọc hình chữ Y, van 1 chiều, van khóa, van bướm, van kim và 
van cầu, cũng như các phụ kiện đùn bằng nhựa PVC, PE, PC, ABS, HIPS, 
TPR, EVA và các loại nhựa khác.

Sản phẩm của hãng được chấp nhận rộng rãi trong các lĩnh vực dầu khí, hóa 
chất, hóa dầu, thực phẩm, thức uống và chế biến rượu, và một số được cung 
cấp dưới nhãn hiệu riêng của mình.  Các sản phẩm được chú ý đến nhờ sự ổn 
định về chất lượng và độ chính xác cao, đạt được bởi kỹ năng kỹ thuật xuất 
sắc, am hiểu chính xác sản phẩm và sự kiểm định chất lượng kỹ càng tại nhà 
sản xuất.

Luôn hướng đến sự hoàn thiện liên tục, công ty không ngừng nâng cấp qui 
trình sản xuất và môi trường làm việc thông qua việc liên kết nhân viên tham 
gia toàn phần và tuân thủ nghiêm ngặt các thực hành công bằng thương mại.  
Bằng cách đó, công ty thể hiện sự ưu việt và chất lượng cao cùng với đội ngũ 
nhân viên ưu tú, có kỹ năng cao với sự trung thành và trách nhiệm cao trong 
công việc.

Ngoài ra, bằng chứng về sự cam kết chất lượng của công ty là nhà máy hiện 
đại, với băng chuyền máy móc, băng chuyền lắp ráp, kiểm định chất lượng và 
xác thực cùng với bộ phận dịch vụ khách hàng, tất cả đều đã đạt tiêu chuẩn 
ISO9001: 2008 và chứng nhận PED97/23/EC.

Cùng với các sản phẩm được trau dồi, khả năng kiểm soát chất lượng và kỹ 
thuật, công ty cũng nhận các đơn hàng OEM (sản xuất thiết bị gốc) và ODM 
(sản xuất theo thiết kế gốc).


