
Desde a sua fundação em 1990 a Fine Fu Sheng Enterprise 
Co., Ltd. especializou-se na fabricação de máquinas 

de estampagem a quente , máquinas de impressão por 
transferência e máquinas de prensagem e laminação a quente, 
a empresa também integram essas máquinas em sistemas 
automatizados para os clientes aumentarem a rentabilidade e a 
eficiência da produção.
Com base em décadas de experiência, a empresa fornece os 
seguintes modelos: pneumáticos, hidráulicos, rolo hidráulico 
e impressoras por transferência térmica 3D, impressoras 
automáticas por transferência, máquinas de colagem, 
estampagem a quente e máquinas de impressoras por 
transferência e por fim os modelos desenvolvidos sob medida.
As máquinas da empresa são adequadas para diversas 
aplicações, incluindo a produção de produtos plásticos moldados 
por injeção, embalagem de canetas, copos, componentes 
eletrônicos, cosméticos, óculos, acrílico, produtos de madeira, 
roupas, meias, produtos de couro, artigos de vidro, produtos de 
metais, etc.
Destaque para o modelo SY601 impressora por transferência 
térmica de rolo é uma amostra da capacidade da empresa em 
atender às exigências dos usuários finais. A máquina possui 
uma exclusiva estrutura, reforçada e é ideal para a impressão 
de grandes áreas apresentando grande estabilidade durante 
o rolamento. Com uma caixa de controle bem projetada de 
fácil operação, esse equipamento é ideal para os fabricantes de plásticos, madeira, vidro e 
produtos de metal.
Para garantir aos clientes uma qualidade ímpar a Fine Fu Sheng utiliza principalmente peças 

e componentes fabricados em Taiwan, exceto alguns componentes 
pneumáticos, hidráulicos e elétricos que são terceirizados de 
renomados fornecedores assegurando assim a precisão, confiabilidade 
e acessibilidade.

De notável durabilidade e de fácil operação, funcionalidade excepcional 
e preços competitivos, as máquinas da empresa são procurados por 
profissionais e usuários finais em todo o mundo.
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