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Chuan Lih Fa Machinery Works Co., Ltd., fundada 
em 1966, é uma das principais fabricantes de 

Taiwan de máquinas injetoras de plástico. Com base 
no lema " Priorizando a Qualidade com a Melhor 
Tecnologia", a empresa dedica se a melhorar a 
qualidade, inovando e prestando um serviço rápido 
para auxiliar os clientes a obter os melhores lucros. 

Atender a demanda de proteção ambiental e economia 
de energia, a empresa desenvolveu com sucesso as 
máquinas da série 120AE ~450AE que são respeitáveis 
nos recipientes de camadas finas para alimentos, 
equipamentos médicos e segmentos de componentes 
eletrônicos de precisão.

Para facilitar a produção de máquinas de grande 
porte, Chuan Lih Fa desenvolveu unidades compostas 
de fixação que reduz o peso e as dimensões da 
máquina, ajudando a reduzir os contratos e os 
custos de transporte. Na prática a unidade de aperto, 
recentemente desenvolvida reduz o uso de lubrificante 
no mecanismo de alavanca articulada sem o dificultoso 
problema de atrito entre o sistema de alternância e as 
buchas. E o mais importante é que a unidade fornece 
força perfeitamente equilibrada entre as colunas para proteger melhor os moldes.

Antes do desenvolvimento das máquinas da série120-AE~150AE, a empresa avaliou e estudou as vantagens e as 
falhas das marcas concorrentes e como resultado a série 120-AE~150AE é um produto aprimorado e muito superior aos 
produtos concorrentes em termos de desempenho e qualidade.

Além disso, Chuan Lih Fa investiu capital e uma ampla força de trabalho para desenvolver sistemas de economia de 
energia em máquinas hidráulicas convencionais, bem como auto-desenvolveu controle servo com alto valor C / P para 
oferecer aos clientes mais opções.
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