
Kang Chyau Industry Co., fundada em 1988, é um fabricante de Taiwan de 
máquinas para processamento de plástico, com especialização em inovação e 
permanentes esforços em pesquisa e desenvolvimento. E agora fornece uma 
grande variedade de extrusora de sopro  com filme de três camadas  , máquina 
para processamento de plástico por injeção, máquina de reciclagem de plástico, 
extrusora de plástico, máquina de processamento de plástico por injeção HDPE 
/ LDPE / LLDPE, máquina de injeção plástica PP, extrusora para estiramento de 
filme PE , máquina de plástico HDPE de cabeça dupla , etc

Kang Chyau compra os principais componentes e peças de países 
industrializados para assegurar a qualidade, incluindo interruptotes de 
solenóide da Telemecanique que é uma renomada fornecedora francêsa como 
também rolamentos do eixo da SKF uma respeitável marca sueca.

Todas as máquinas de sopro de película da Kang Chyau incorporam os mais 
sofisticados medidores e temporizadores disponíveis assim também com as 
engrenagens do ejetor de cada módulo principal que passam por um polimento 
rigoroso para garantir a fluidez.

A fabricante mantém um vasto estoque de acessórios para que os compradores 
possam adquirir peças de reposições com a máxima rapidez.

Além de aceitar ordens do exterior de Fabricante de Equipamento Original (OEM), 
a fabricante também permanece globalmente competitiva com a diversificação 
do mercado, entrega rápida e eficiente serviço pós-venda, menciona que exporta 
seus produtos para mais de 62 países.

Kang Chyau Industry Co., Ltd.
No. 2-8, Alley 28, Lane 227, Fuhsing Rd., Luchou Dist., 
New Taipei City, Taiwan
Tel: 886-2-2285-6880                          Fax: 886-2-2285-6883
E-mail: kang.chyau@msa.hinet.net    Website: www.kangchyau.com.tw
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Extrusora de Sopro 
com Filme de Três 
Camadas, Máquina para 
Processamento de Plástico 
por Injeção, Máquina para 
Reciclagem de Plástico

LDPE / LLDPE
Máquina de processamento 
de plástico por injeção de 
alta velocidade

KMTL-E3
Extrusora de Sopro com Filme 
de Três Camadas

KCR-FILM/BAGS WASTE
Máquina de Reciclagem Plástica


