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Hwang Yu Automobile Parts Co., Ltd.  Juntas Esféricas,Terminais de Direção, Pontas de Cremalheiras, Barras de Ligação e  Braços de 
Suspensão, Barras Laterais da Suspensão, Pinças de Freios, Etc.

A Hwang Yu Parts Automobile Co., Ltd. foi fundada no 
ano de 1972, é uma empresa certificada TS16949 e ISO 
140001, com mais de 40 anos de experiência, especializada 
no desenvolvimento e produção de peças de reposição de 
alta qualidade para sistemas automotivos, suspensão e 
componentes para freios.

Os produtos da empresa são comercializados mundialmente 
sob as suas próprias marcas "3 Star " e "Hwang Yu" e são 
conhecidas mundialmente pelos clientes. Atualmente a 
Hwang Yu fornece vários tipos de produtos, principalmente, 
jun tas es fér icas , te rmina is de d i reção, pontas de 
cremalheiras, barras de ligação, braços de suspenção e 
pinças de freio etc.

A Hwang Yu criou um avançado laboratório altamente 
profissional com vários equipamentos de testes e inspeção 
incluindo uma máquina de digitalização de engenharia 
reversa, de forma a simular as condições reais de operação, 
sem qualquer tolerância.

A empresa garante que todos os seus produtos de direção 
e suspensão passam por minuciosos testes de torque, 
maresia, dureza, durabilidade ,lama e água, como também 
todas as suas pinças de freios passam por diversos testes 
tais como pulverizador de sal, baixa e alta temperatura, 
dureza, vedação de ar e durabilidade, etc .

Além disso, todos os materiais de embalagem da empresa 
passam por rigorosos testes de resistência, de modo a 
garantir que todos os produtos da Hwang Yu possam ser 
entregues aos clientes de modo seguro. Essa é apenas 
uma pequena parte de todo o processo produtivo, mas a 
insistencia da Hwang é na qualidade dos produtos.
 
A fabricante emprega os mais altos padrões de controle de qualidade e processos de fabricação 
para satisfazer as exigências dos clientes, por isso ela continuamente aprimora as suas técnicas, 
renovando equipamentos e resolvendo de forma inteligente as suas metas de produção para 
assegurar que todos os seus produtos obedeçam as normas internacionais de qualidade.

Hwang Yu Automobile Parts Co., Ltd.
Tel: 886-2-2812-9311 

       886-4-2639-2120

E-mail: three5.hy@msa.hinet.net

            roycho@hwaugyu.com

Website: www.hwangyu.com

http://www.hwangyu.com
mailto:three5.hy@msa.hinet.net


Car Full Enterprise Co., Ltd.
Части автомобиля , фары и зеркала

Основання в 1987 году компания Car 
Full Enterprise Co., Ltd. является 

одним из лидеров-производителей 
частей автомобилей и автоаксессуаров 
в мире. Компания специализируется 
на изготовлении широкого спектра 
составляющих автомобиля, в том числе 
бамперов, радиаторных решёток, капотов, 
крыльев, фар и зеркал. Вся продукция 
изготовлена по передовым технологиям, 
проходит строжайший контроль качества, 
обладает высочайшим каче ством и 
надёжностью.

Д л я  п р е д о с т а в л е н и я  п о л н о г о 
с п е к т р а у с л у г ком п а н и я C a r F u l l 
помогает клиентам сделать аутсорсинг 
других необходимых частей автомобиля, например, шасси и электрическую 
часть, и поддерживает крепкие связи с множеством поставщиков. Компания 
Car Full уверена в том, что предоставляет лучшее соотношение цены и 
производительности для удовлетворения нужд клиента.

Кроме продаж и производства готовой продукции компания Car Full также 
работает по моделям OEM/ODM, выполняя заказы по предоставленным 
клиентом спецификациям.

Компания также разрабатывает новые виды продукции, основываясь на 
новейших технологиях.

Обладая богатым опытом и технологиями, компания Car Full может 
предоставить высококачественную продукцию и прекрасный сервис для 
клиентов во всём мире.

Car Full Enterprise Co., Ltd.
3rd Fl., No. 6, Lane 69, Sungchiang Rd., Taipei, 

Taiwan 104

Tel: 886-2-2507-4749

Fax: 886-2-2507-9848

E-Mail: carfull.link@gmail.com

Website: www.carfull.com.tw



Jo Long Machine Industrial Co., Ltd.
Bombas de lubrificação, bombas de óleo, 
reservatórios de óleo, equipamentos para oficinas 
de autos e motos.

Jo Long Machine Industrial Co., Ltd.
No. 88, Lane 6, Jianxing Rd., Dali Dist., 
Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2492-7009
Fax: 886-4-2492-7007
E-mail: info@jolong.com.tw
Website: www.jolong.com.tw  

A Jo Long Machine Industrial Co, desde que foi fundada em 1976, é 
uma fabricante de equipamentos para oficinas de manutenção de 

autos e motos e de ferramentas para lubrificação. Hoje, a empresa é re-
conhecida mundialmente como uma respeitável fabricante em sua área.

A empresa alega que a perfeita capacidade de produção é a fórmula 
para seu sucesso, que é respaldada por uma linha completa de 
instalações de fabricação e de controle de qualidade, incluindo tornos 
CNC, centros de usinagem verticais, máquinas de perfuração, 
máquinas hidráulicas, e analisadores de imagem.

Os persistentes esforços de P & D também ajudou a empresa a 
construir uma imagem positiva mundialmente. Todos os anos a sua 
qualificada equipe de P & D desenvolve uma série de novos 
produtos que são aperfeiçoadas de acordo com as tendências do mer-
cado visando à segurança, conforto, reparação eficiente e 
desenvolvendo ferramentas de manutenção que realmente satisfaçam 
os usuários finais e com isso ajudando os clientes a obterem maiores 
lucros.

A linha de produtos da empresa inclui ferramentas para desmontagem 
de amortecedores, bombas de lubrificação pneumáticas e bombas de 
óleo, bombas manuais para graxa e óleo, reservatórios de resíduos de 
óleo, compressor de ar, trocadores de óleo a vácuo e prensas hidráuli-
cas manuais. Muitos dos seus produtos foram patenteados e certifica-
dos pela CE, atestando a sua excelente qualidade e 
funcionalidade.

A Jo Long exporta os seus produtos para os EUA, Japão, Austrália e 
avançados mercados da Europa e goza de boa reputação no Oriente 
Médio e Sudeste Asiático. A empresa foi premiada várias vezes por suas re-
alizações em prospecção de mercados no exterior e por suas inovações, 
adicionando brilho à sua reputação como um fabricante de confiança de calibre mundial.

mailto:info@jolong.com.tw
http://www.jolong.com.tw


Fundada em 1989 , o Chea Hwae Enterprise Co. é uma especialista 
veterana no desenvolvimento e na fabricação de juntas universais de 

alta qualidade e  de alta precisão. A empresa comercializa seus produtos 
internacionalmente sob a sua marca própria “ TOYO “ .

Todas as suas juntas universais são feitas em Taiwan usando os melhores ma-
teriais e sofisticados equipamentos.O mais importante é que todos os proces-
sos de fabricação de matérias primas e processamento para inspeção, teste e 
embalagem são realizados  
internamente na fábrica da empresa Taiwanesa . Cada um dos produtos é 
100% “Made in Taiwan” e apresenta a melhor qualidade e durabilidade.

O slogan da Chea Hwae é: “O Melhor Qualidade pelo melhor preço “, reflete 
a busca constante da empresa de melhor qualidade do produto e preços mais 
razoáveis , conquistando através de um aprimoramento de longo prazo de  P 
& D de ponta,treinamento e desenvolvimento das habilidades de todos os 
seus talentos.

            CI HUEI
                  AUTO PARTS CO., LTD.
Juntas universais , kits de reparação de juntas universais e autopeças

Além de juntas universais, Chea Hwae fornece autopeças , tais 
como juntas , flanges e eixos de transmissão para os mercados 
populares japonêses, americanos, europeus e carros , caminhões 
, máquinas agrícolas , todos os veículos do terreno ( ATVs) e 
barcos . Atualmente a capacidade de produção mensal da em-
presa totaliza 200.000 peças.

A empresa desenvolve constantemente novos produtos e mé-
todos de produção especiais  a fim de atender a demanda do 
mercado e manter a sua liderança competitiva no mercado inter-
nacional.

Chea Hwae usa processos de produção consistentes de fluxo 
e máquinas automáticas para garantir a pronta entrega de seus 
produtos. Estão disponíveis a relação de nossos produtos e co-
mentários e requisições específicas são sempre bem-vindos .
 

CI HUEI AUTO PARTS CO., LTD.
No. 68, Alley 1, Lane 135, Caohu Rd., Wufeng Dist., 
Taichung City, Taiwan 413
Tel: 886-4-2332-7436/7
Fax: 886-4-2332-7432
E-mail: cheahwae@ms16.hinet.net
http: www.universal-joint.com.tw

mailto:cheahwae@ms16.hinet.net
http: www.universal-joint.com.tw


Taizhou Yihao Steering Gear Co., Ltd., estabelecida em 1991, é uma empresa 
com certificação ISO/TS 16949: 2002 especializada na fabricação de uma ampla 
gama de partes do sistema de direção automotiva. 

A empresa oferece principalmente direção assistida, direção manual, juntas de 
direção, barras de direção, barras laterais, braço tensor, braço pitman, hastes de 
ligação, rótulas, caixas de direção e outros. Com o desenvolvimento agressivo ao 
longo dos anos, a empresa tem crescido y tem se tornado em uma companhia in-
tegrada com fortes capacidades de desenvolvimento e produção, bem como uma 
forte equipe de vendas para fornecer serviço satisfatório. 

Yihao opera uma moderna usina em Kamen Technological Industrial Zone em 
Yuhuan, Província Chinesa de Zhejiang, com área total superior a 10000 metros 
quadrados e cerca de 500 trabalhadores, incluído 5 engenheiros sênior, 45 fun-
cionários administrativos, e cerca de 60 técnicos superiores. A empresa conta com 
instalações de R&D e teste/inspeção para garantir a qualidade e alta precisão. 

As avançadas e altamente automatizadas linhas de produção e de montagem 
na fábrica, demostram que a produção é altamente eficaz, apoiada por técnicos 
que trabalham para garantir estabilidade de produção qualitativa, coerência e se-
gurança dos produtos. 

Yihao constantemente atualiza produtos e tecnologia e tem construído confian-
ça a longo prazo com clientes em todo o mundo, especialmente em grandes mer-
cados como Europa, América Do Norte, América Do Sul, América Latina, Oriente 
Médio, África e Sudeste da Ásia.

A empresa insiste em operar negócios, perfeitamente tocando tecnologia e 
recursos humanos para construir a confiança e ser responsável pelo desenvolvi-
mento preciso e seguro dos produtos. 

Taizhou Yihao 
    Steering Gear Co., Ltd.
Direção assistida, direção manual, juntas de direção, caixas de direção, 
peças do sistema de direção, direção de pinhão e cremalheira, etc. 

Taizhou Yihao Steering Gear Co., Ltd.
Kanmen Science & Technology Industrial Zone,   
Yuhuan, Taizhou, Zhejiang Province, China.
Tel: (86-576) 8750-9777
Fax: (86-576) 8750-9383
Website: www.yehon.com
E-mail: yihao1991@vip.163.com
Contact Person : Leo Xu  (Sale Manager) 



  

Taizhou Lizhong Pump Mfg. Co., Ltd., é uma das maiores 
empresas fabricantes de bombas na China. É uma empresa 

com certificação ISO 9001:2000 e ISO/TS16949, especializada 

no desenvolvimento, fabricação de alta qualidade e durável 

das bombas de óleo automotivo. Até o momento, a empresa 

desenvolveu mais de 600 modelos de bombas de óleo e ainda 

não pararam de investir em desenvolvimento de produto, para 

obter entendimento do produto, núcleo de uma vantagem 

competitiva que já comanda. 

      Fundada em 1993, está sediada em Yuhuan, província 

de Zhejiang, uma cidade costeira do Sudeste e um hub de 

produção de autopeças na China. Sua planta de produção 

moderna e integrada em Yuhuan tem cerca de 180 funcionários, 

incluindo, mas de 30 técnicos bem treinados que trabalham 

em uma área superior a 11,000 metros quadrados, bem como 

capacidade de produção anual atual de mais de 800,000 

conjuntos. Para atender à crescente demanda no mercado 

 Lizhong Pump Mfg. Co., Ltd.
 Bombas de óleo automotivo

global, Lizhong prevê a criação de uma segunda instalação de cerca de 

80,000 metros quadrados.    

       Fazendo jus ao seu lema “para alcançar alta qualidade e prestígio”, 

a empresa sempre insiste em adotar o equipamento de fabricação, mas 

avançada para garantir a produção de alta qualidade, juntamente com a 

inspeção aprofundada e testes por instrumentos de topo de gama antes 

de embalagem e expedição. Assim, o fabricante tem ao longo dos anos 

ganhado elogios de clientes em mercados internos e externos. 

       Lizhong tem construído uma solida reputação entre os clientes 

globais. A empresa tem acelerado agressivamente o desenvolvimento de 

novos produtos para alargar de forma consistente a linha de produtos, 

sublinhando que também adota o mais rigoroso controle de qualidades 

para verificar cada item. 

        Com os principais clientes na Europa, Ásia e África e os mercados 

ainda em constante expansão, a empresa tem sua sede apenas três 

milhas marítimas do Aeroporto Wenzhou e apenas a 60 quilômetros 

do Aeroporto Taizhou Luqiao para se vangloriar acesso extremamente 

conveniente. Os compradores interessados são bem-vindos para visitar a 
sua fábrica. 

Taizhou Lizhong PumP mfg Co., LTd.
                                                                                   Kanmen Sci-tech ind. zone, Yuhuan, zhejiang 
Province, China
Tel: 86-576-8750-9779, 86-576-8750-8995
fax: 86-576-8750-9787, 86-576-8750-8995
E-mail: tina.lin@chinalizhong.com;            
              pump@chinalizhong.com;
              webmaster@chinalizhong.com
Website: www.chinalizhong.com
Contact Person: guoping Li (general manager)

Inspection Line

Plant site

Three-dimensional measuring machine



A Sloop Peças Mfg Co., Ltd com certificação ISO 9001 desde 2000,  
fundada em 1984 é uma veterana fabricante com uma vasta 

gama de peças de reposição de alta qualidade para  sistemas de 
direção e suspensão automotiva, incluindo principalmente Terminais 
de Barra de Direção, Extremidade da Cremalheira , Conjunto Lateral 
da Barra de Direção, Juntas Esféricas, Barra de Ligação, Cruzeta da 
Articulação, Barra Estabilizadora, Braço de Direção Idler, Conectores 
de Braço de Direção e Braço Pitman de Direção.

Os produtos são comercializados sob a marca “Sloop” e são muito 
conhecidos mundialmente, especialmente no Oriente Médio, 
América Latina, Europa e África, devido a sua grande reputação de 
longa data, qualidade, precisão, pronta entrega, gama abrangente 
de produtos e preços competitivos. Nos últimos anos a Sloop tem 
desenvolvido de forma ousada as vendas também nos EUA e no 
Sudeste.

Inicialmente, a fabricante especializou-se em peças para carros 
japoneses e coreanos e por fim  tornou se uma das fornecedoras 
mais abrangentes no setor. A empresa recentemente sofisticou-se 
com investimentos e recursos para desenvolver novas tecnologias 
de materiais e produção como também promover produtos de liga de 
alumínio de alta qualidade.

No seu programa de atualização, a Sloop ampliou a sua linha 
de produtos para suprir o mercado de autopeças das grandes 
marcas tais como Mercedes-Benz e BMW, realçando o seu elevado 
potencial de produção.

Para manter e intensificar as vantagens derivadas de oferecer 
uma ampla gama de produtos, a empresa desenvolve e lança 
dezenas de novos itens anualmente para   atender melhor 
as necessidades dos clientes, com isso atingindo maiores 
possibilidades de comercialização.

A Sloop afirma que emprega somente os melhores materiais e 
com os mais altos OE (equipamento original) seguindo normas 
destinadas a garantir a segurança, confiabilidade e durabilidade 
do produto

Além de fabricar produtos para a venda sob a própria marca 
Sloop, a empresa também atende ordens de OEM e ODM 
que são preenchidas de acordo com as mais rigorosas 
especificações técnicas. Os compradores tem sempre a 
garantia de qualidade e satisfação de  solicitar  produtos sob as 
suas  próprias  marcas ou OEM.

Sloop Spare Parts Mfg. Co., Ltd.
Tel: 886-4-2383-1965   Fax: 886-4-2389-1518
Website: www.sloopweb.com
               www.suspensionparts.com.tw
E-mail: sloopweb@ms76.hinet.net 

Sloop Spare Parts 
Mfg. Co., Ltd.

Peças para Sistemas de 
Suspensão, Peças para 
Sistemas de Direção, Junta 
Esférica(Pivôs), Terminais de 
Barra de direção ...

http://www.suspensionparts.com.tw
http://www.suspensionparts.com.tw
mailto:sloopweb@ms76.hinet.net


Fundada em 1987, Johnwayne Industries Co., Ltd., é uma importante 
empresa de comercialização estabelecida em Taiwan, especializada no 
fornecimento de uma ampla gama de auto e moto peças e serviços para 
clientes, fornecedores e usuários finais.
   De acordo com o princípio orientador da “confiabilidade, assistência 
mútua, e apreciação”, Johnwayne é dedicado ao fornecimento de 
serviços altamente profissionais e flexíveis para atender as diferentes 
necessidades dos clientes em todo o mundo.
    O centro de distribução oferece uma ampla variedade de produtos para 
OEM e o mercado pós-venda, desde pequenos itens, tais como fixadores, 
até grandes componentes, tais como diferentes peças para carroceria. A 
empresa tem como objetivo oferecer a melhor relação custo-benefício 
para os clientes em todos os produtos que vende.
    Johnwayne fornece suas peças de alta qualidade em mais de 80 
países. A empresa também conta com uma equipe profissional de vendas 
fluente em inglês, francês, espanhol e outras linguas, bem como centros 
de inspecção para garantir a qualidade do produto e entrega no prazo.
    Johnwayne tem estabelecido relacionamentos de longo prazo com 
os compradores globais baseadas em serviços confiáveis. A empresa 
aguarda para se tornar seu parceiro de confiança no negócio das 
peças.

Johnwayne Industries Co., Ltd.
Auto peças, peças para carroceria, peças para o exterior 
da carroceria, moto peças, peças tuning para motocicleta

Johnwayne Industries Co., Ltd.
4th Fl.-2, No.123, Bade Rd., Sec. 4, Taipei, Taiwan 105
Tel: 886-2-2747-9666 (10 lines)
Fax: 886-2-2747-3666
E-Mail: sales@johnwayne.com.tw
Website: www.johnwayne.com.tw



Lih Dah Brake Lining Industrial Co., Ltd.
Pastilhas para Freios a Disco, Sapatas para Freios, 
Lonas de Freios para Scooter e Quadriciclo, 
Sapatas de Embreagem.

A Lih Dah Brake Lining Industrial Co. foi criada no ano 
de 1973 e obteve as seguintes certificações ISO 

9001 ISO 14001 e aguarda a TS16949 ,essa empresa 
é especializada no desenvolvimento e produção de 
peças do sistema de freios para uma variedade de 
veículos e máquinas.

A empresa está muito orgulhosa de seu eficiente 
sistema de controle de qualidade, que implica a 
inspeção e verificação de cada detalhe, desde a 
seleção de materiais através de todas as etapas de 
produção até o produto final.

A linha de produtos da Lih Dah engloba, pastilhas 
de freio a disco, sapatas de freio, lonas de freio para 
scooter e ATV (veículo para todo tipo de terreno), e 
sapatas de embreagem de diferentes especificações 
e tamanhos para uso em automóveis de passeio, 
veículos de competição, motos, empilhadeiras, 
máquinas agrícolas,  b ic ic letas,  snowmobi les, 
embarcações marinhas, guindastes, trens, carrinhos 
de golfe, máquinas têxteis, cortadores de grama, 
máquinas de construção, motores e equipamentos 
esportivos.

Os diferentes materiais e produtos utilizados pela empresa são isentos de amianto, incluindo os 
Orgânicos (NAO), baixo nível metálico (LM) e semi-metálicos (SM).

A Lih Dah comercializa seus produtos de qualidade mundial com as marcas próprias "LD" e "SOK", e 
também estão disponíveis aos clientes internacionais ordem de OEM.

A sua dedicação de longo prazo aumentou a sua vantagem competitiva e ajudou a Lih Dah alcançar 
um crescimento sustentável ao longo das últimas décadas satisfazendo os seus clientes mais exigentes, 
a empresa constantemente investe em tecnologias de fabricação e modernos equipamentos de produção, 
como também focou fortemente em  P & D e no desenvolvimento de novos materiais de fricção, incluindo 
materiais isentos de amianto de baixo e semi-metálicos, bem como em acabamentos exteriores, com isso 
permitindo maior valor agregado aos produtos.

A Li Dah diz que nos próximos anos transferirá a sua produção para uma moderna e integrada fábrica ao 
sul de Taiwan para garantir a melhor qualidade dos produtos e uma produção ainda mais eficiente .

Lih Dah Brake Lining Industrial 
Co., Ltd.
No. 1, Hsing Ho Rd , Tainan City 702, 
Taiwan , ROC 
Tel: 886-6-265-3316, 886-6-265-4386 
Fax: 886-6-264-2853 
E-mail: sok9001@yahoo.com.tw 
Website: www.sok-brake.com 



Tale-I Trading Co., Ltd.
Peças para caminhões e ônibus, componentes de chassis de caminhões, 
suspensões pneumáticas, amortecedores, veios, tubulações de água, 
suspensões pneumáticas, válvulas de controle do assento

A empresa, Tale-I Trading Co., Ltd., é um fornecedor experiente de uma 
gama completa de peças e acessórios para os veículos pesados, sobretudo 

caminhões, ônibus, reboques e veículos militares.

A empresa comercial foi fundada em 1997 por quatro veteranos no setor, 
e se centrou inicialmente na importação y vendas de peças do chassis para 
caminhões japoneses em Taiwan. Depois do estabelecimento de um ponto de 
apoio sólido no setor de peças para caminhões/ônibus, a empresa começou 
sua expansão na fabricação de peças do chassis de caminhões/ônibus para 
exportação. Hoje mantém estreita e estável colaboração com um grupo de 
fornecedores de peças de qualidade em Taiwan, por forma a que possa oferecer 
uma ampla gama de componentes a seus clientes de todo o mundo.

Tale-I fornece uma ampla variedade de peças para caminhões/ônibus, incluindo 
suspensões pneumáticas, amortecedores, volantes de inércia, kits de reparo, 
válvulas de controle do assento, conjuntos de freio de estacionamento, pedais 
do acelerador, conjuntos de alavanca de comando, eixos de acionamento da 
embreagem, kits de nivelamento, kits de cilindro de inclinação da cabina, e 
resfriadores de óleo.

A empresa vende mundialmente as suas peças de qualidade para caminhões/
ônibus sob a sua própria marca "TITC", que tornou-se chapa de identificação 
respeitada no mercado internacional por as peças para caminhões de elevada 
qualidade e durabilidade e em preços a níveis razoáveis.

Bem-vindo aos clientes a entrar em contato conosco, para qualquer informação 
sobre Tale-I e seus produtos. A empresa tem plena 
confiança na sua capacidade para satisfazer as necessidades 
dos clientes no menor tempo possível e com prestação dos 
melhores serviços pré e pós venda.

Tale-I Trading Co., Ltd.
No. 3, Lane 51, Hsita Rd., Hsinchu City, Taiwan 300
Tel: 886-3-561-8512
Fax: 886-3-561-8510
E-mail: tale_i96@yahoo.com.tw
Website: http://talei.com.tw

mailto:tale_i96@yahoo.com.tw
http://talei.com.tw


Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd. 
Atuadores a vácuo automotivo, válvulas solenoides, válvulas sole-
noides para refrigerante, válvulas de aquecimento, válvulas de via 
única, tubos-T e produtos de borracha

AChuan Jieen Enterprise Co., Ltd. foi 
fundada em 1987 e é uma empresa 

líder no setor de peças automotivas e 
componentes em Taiwan e por mais de15 
anos fornece para os principais mercados 
OE e mercados de reposição nos EUA, 
Europa, Japão e China e é altamente 
reconhecida pela garantia de qualidade.
Apoiada por modernas técnicas de 
produção e sistemas de garantia de 
qualidade, a empresa projeta, fabrica e 
vende atuadores a vácuo; vácuo, válvulas 
de controle de solenoides de EGR e 
refrigerante; válvulas de purga do canister, 
válvula do aquecedor, válvulas de via 
única, mangueiras de borracha, e sempre 
priorizando a qualidade e satisfação do cliente e fazendo o seu melhor para aumentar o controle 

de qualidade para melhor atender a demanda do 
cliente.

Com a redução das indústrias tradicionais em Taiwan 
devido à transformação do modelo estrutural da 
indústria e outras empresas migrando para a China, 
a Chuan Jieen optou por permanecer em Taiwan por 
motivos estratégicos investindo em recursos humanos, 

infraestrutura e aprimorou a sua tecnologia investindo em P & D. Ela se expande de forma 
ousada em mercados a nível mundial com o objetivo de manter-se competitiva e sustentável.

A Chuan Jieen implantou rigoroso controle de qualidade de acordo com os padrões internacionais 
de qualidade, a empresa era certificada ISO 9001:2008 e ISO/TS16949: 2009, respectivamente 
em 1999 e 2011, e obteve a certificação D & B registrado ™ DUNS ®. Com equipe própria de 
P & D desenvolve regularmente produtos inovadores para atender as necessidades específica do 
mercado e aceita ordens de OEM e ODM.
.

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.
No. 329, Xingnan Street, Tainan City, Taiwan 702
Tel: +886-6-2624080
Fax: +886-6-2624184
http:// www.chuanjieen.com.tw
E-mail:sales@chuanjieen.com.tw

http:// www.chuanjieen.com.tw
mailto:sales@chuanjieen.com.tw


Shanghai SIMYI Auto Parts 
Industry Co., Ltd.

Shanghai SIMYI Auto Parts Industry 
Co. Ltd.
No.368, Chexin Road, Chedun Town, Songjiang 
District, Shanghai, China 201611
Tel: 86-021-57609090
Fax: 86-021-57609595
Website: www.simyi.com
E-mail: export06@simyi.com

R

ISO9001 ISO/TS16949

A Shanghai SIMYI Auto Parts Industry Co., Ltd. foi fundada 
na China em 1996 e é especializada na fabricação 

de auto peças para carrocerias e no desenvolvimento de 
moldes.

O seu rápido e sólido crescimento construiu uma empresa 
líder no setor na China. Ela estabeleceu uma filial, a 
Simhoong Auto Parts Indústry (Anhui) Co., Ltd. para servir 
como base de produção e centro de logística.

A SIMYI foi fundada com investimentos no total de 57,5 
milhões de dólares americanos, hoje, a sua capitalização 
registrada é de 37,5 milhões dólares americanos e seus 
funcionários totaliza mais de 1.100. A sede da empresa inclui 
uma área total de 385.000 m².

Desde a sua fundação a SIMYI comprou modernos 
equipamentos dos países industrialmente avançados para 
aperfeiçoar suas técnicas de produção e capacidades, e seu 
sistema de gestão empresarial passou a ser reconhecido 
por sua alta eficiência. Além disso, a SIMYI conquistou 
as principais certificações internacionais de sistemas de 
qualidade, como ISO9001, QS9000, ISO/TS16949 e ISO 
14001. A maioria dos produtos da empresa são certificados 
pela CAPA (Certified Automotive Parts Association) dos 
Estados Unidos.

A SIMYI fornece uma ampla gama de autopeças para 
carrocerias, incluindo capô dianteiro, para-lamas, portas, 
tampas traseiras,   amortecedores, radiadores e suportes, 
entre muitos outros. São peças de alta qualidade, com 
preços altamente competitivos no mercado internacional de 
reposição.

Auto Peças para Carrocerias.

Com “A redução de custos, melhoria da qualidade 
e aumento da competitividade de mercado”, e seu 
lema de negócios “Alta Qualidade, Zero Defeitos e 
Atendimento Permanente ao Cliente “ assim como 
a sua política interna, os funcionários SIMYI tem o 
compromisso de fornecer os melhores produtos e 
serviços para clientes em todo o mundo. A empresa 
espera cooperar com os clientes globais na criação 
de parcerias com mais oportunidades de lucrativos 
negócios.

A SIMYI conquistou diversos prêmios concedidos 
pe l o  Gove rno  da  P rov ínc i a  de  Anhu i  em 
reconhecimento do excelente desempenho da 
empresa no progresso técnico, eficiência de 
operação, alta qualidade e seu alto grau de 
confiança etc., incluindo a “Empresa de Confiança 
de Nível AAA” e “Advanced Technology Enterprise” 
entre outros. Além disso, as peças de carrocerias 
automotivas da marca SIMYI da empresa tem sido 
classificada como “A Cidade de Anhui é famosa por 
causa dos produtos da marca” de 2009 até 2012.

mailto:export06@simyi.com
http://www.simyi.com


Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd. 
Atuadores a vácuo automotivo, válvulas solenoides, válvulas sole-
noides para refrigerante, válvulas de aquecimento, válvulas de via 
única, tubos-T e produtos de borracha

AChuan Jieen Enterprise Co., Ltd. foi 
fundada em 1987 e é uma empresa 

líder no setor de peças automotivas e 
componentes em Taiwan e por mais de15 
anos fornece para os principais mercados 
OE e mercados de reposição nos EUA, 
Europa, Japão e China e é altamente 
reconhecida pela garantia de qualidade.
Apoiada por modernas técnicas de 
produção e sistemas de garantia de 
qualidade, a empresa projeta, fabrica e 
vende atuadores a vácuo; vácuo, válvulas 
de controle de solenoides de EGR e 
refrigerante; válvulas de purga do canister, 
válvula do aquecedor, válvulas de via 
única, mangueiras de borracha, e sempre 
priorizando a qualidade e satisfação do cliente e fazendo o seu melhor para aumentar o controle 

de qualidade para melhor atender a demanda do 
cliente.

Com a redução das indústrias tradicionais em Taiwan 
devido à transformação do modelo estrutural da 
indústria e outras empresas migrando para a China, 
a Chuan Jieen optou por permanecer em Taiwan por 
motivos estratégicos investindo em recursos humanos, 

infraestrutura e aprimorou a sua tecnologia investindo em P & D. Ela se expande de forma 
ousada em mercados a nível mundial com o objetivo de manter-se competitiva e sustentável.

A Chuan Jieen implantou rigoroso controle de qualidade de acordo com os padrões internacionais 
de qualidade, a empresa era certificada ISO 9001:2008 e ISO/TS16949: 2009, respectivamente 
em 1999 e 2011, e obteve a certificação D & B registrado ™ DUNS ®. Com equipe própria de 
P & D desenvolve regularmente produtos inovadores para atender as necessidades específica do 
mercado e aceita ordens de OEM e ODM.
.

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.
No. 329, Xingnan Street, Tainan City, Taiwan 702
Tel: +886-6-2624080
Fax: +886-6-2624184
http:// www.chuanjieen.com.tw
E-mail: chuan.jieen@msa.hinet.net



AI M M E T  I n d u s t r i a l  C o . , 
Ltd. foi fundada em 1996 

por um grupo de técnicos e 
especialistas que são experts no 
desenvolvimento e fabricação de 
conectores de RF e Automotivos.

A AIMMET é certificada pela 
rigorosa ISO / TS 16949, ISO 
9001 e ISO 14001 atendendo 
às exigências internacionais 
dos sistemas de controle de 
qua l idade ambienta l  e  dos 
fabricantes de automóveis para oferecer produtos de qualidade para todo o mundo 
e por sua vez é fabricante lider em conectores Fakra SMB & HSD (Dados de Alta 
Velocidade) em Taiwan.

A fim de atender mais e mais aplicações telemáticas exigidos pelos modernos 
automóveis, a AIMMET concentra-se em constante desenvolvimento e pesquisa para 
atender as diferentes necessidades e fornecer o SMB Fakra & HSD (Dados de Alta 
Velocidade) ,conectores para GPS, GSM, DAB, DVB, Navegação, Rádio Satellite, 
TV, Bluetooth,Transmissão de Alto Desempenho para Câmera LVDS , Conexões 
USB, Aplicação IEEE1394 , Componentes Eletrônicos digitais de informação e 
entretenimento e atualmente aplicações para redes simétricas .

Aimmet - Conheça o seu objetivo!

Aimmet Industrial Co., Ltd
No. 16, Lane 263, Yenho St., Yungkang Dist., 
Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-242-2777
Fax: 886-6-242-1688
Email: service@aimmet.com
Website: www.aimmet.com

Aimmet Industrial Co., Ltd.
Conectores HSD, Conectores Fakra , Conectores Coaxiais de RF, 
Conectores Automotivos,  Confecção de Cabos.



Yocoso GNDA Co., Ltd.
No. 168, Alley 261, Lane 988, Sinan Rd., Sec. 1, Wurih Dist., 
Taichung, Taiwan 414
Tel: 886-4-2335-3359
Fax: 886-4-2335-3212
Email: yocoso58@ms56.hinet.net
Website: www.yocoso.com.tw

Yocoso GNDA Co., Ltd.
Forjamento e estampagem de peças para automóveis, motocicletas, 
bicicletas, cortadores de grama, máquinas e ferramentas.

Desde a sua fundação em 1992, em Taiwan, Yocoso GNDA Co., Ltd. especializou-se em 
forjamento e estampagem para a produção de peças em metal para uma grande variedade de 

aplicações.

A atual linha de produtos da Yocoso engloba uma variedade 
de peças forjadas e estampadas para sistemas de transmissão 
automotivos, bicicletas, motocicletas, produção industrial, 
cortadores de grama, ferramentas pneumáticas, tubulação e 
encanamento e assim por diante. Recebeu várias premiações 
por suas realizações e contribuições para a indústria de Taiwan, 
a empresa é reconhecida como uma fabricante confiável e 
competente.

Ao longo dos anos, a empresa tem melhorado constantemente 
suas medidas de controle de qualidade e tecnologias para 
aumentar a sua vantagem competitiva na área. A empresa iniciou 
a implantação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2000 
em sua fábrica em 2004, e em seguida, foi aprovada pela ABS 
Quality Evaluations como uma fabricante certificada TS16949.

Na fabricação de peças, a empresa baseia-se em décadas de 
experiência, e construiu um perfil ainda mais elevado em 
relação aos seus concorrentes, desenvolveu avançadas técnicas 
de forjamento a frio, quente e morno e outras sofisticadas 
tecnologias de estamparia. Esses investimentos deram resultados, 
porque a fabricante é hoje ,capaz de lidar de forma independente 
com uma produção integrada desde o projeto, desenvolvimento e 
prototipagem de fabricação e também pode lidar com ordens de 
OEM (fabricação de equipamentos originais) e ODM (fabricação 
de projeto original).

http://www.yocoso.com.tw
mailto:yocoso58@ms56.hinet.net


Marutomo Industry Co., Ltd.
Peças de motor, peças de freio, peças para carrocerias, 
amortecedores, peças de suspensão, filtros, etc.

A Marutomo Industry Co., Ltd. foi fundada em 1981, em Iquique, cidade 
portuária ao norte do Chile, tornou-se uma experiente empresa de 

comércio que iniciou as suas atividades fornecendo principalmente carros 
japoneses usados e peças de reposição para os países latino-americanos, 
como Paraguai, Bolívia , Argentina, Peru, Equador e Chile.

Após ganhar uma sólida posição no mercado regional e atendendo a 
demanda dos clientes, a Marutomo transformou-se numa comerciante 
especializada em peças automotivas, e em 1995, uniu-se com um 
importante grupo de Taiwan que fornecem autopeças de qualidade, para 
juntos investirem no mercado sul americano. Desde então a empresa 
ampliou mercados em outros grandes países tais como o Brasil e Uruguai.

Com o rápido crescimento nos negócios, a Marutomo também ampliou 
a sua linha de produtos e, atualmente, fornece uma vasta gama de peças 
para motores (pistões, anéis de pistão, bielas, juntas, kits de forro, etc.), 
peças de freio, peças para carroceria, amortecedores, peças para suspensão, 
filtros, discos de embreagem, lâmpadas de automóveis, correias dentadas e 
muitos outros.

A empresa fornece peças de reposição para os mercados japoneses, 
coreanos, europeus e automóveis americanos de passageiros, caminhões e 
ônibus, picapes, vans, veículos pesados, máquinas industriais e máquinas 
agrícolas.

Com a longa experiência acumulada e know-how na indústria de autopeças, bem como a sólida parceria de 
longo prazo com um grande grupo de fornecedores de peças da melhor qualidade em Taiwan, a Marutomo 
trabalha para unir-se a um crescente número de parceiros em Taiwan para expandirem juntamente as vendas 
no mercado Latino Americano, e por outro lado continuar oferecendo os melhores serviços e produtos de 
confiança a preços competitivos nos mercados regionais. Esses esforços ajudarão a 
Marutomo manter-se sustentável como um importante fornecedor de peças de reposição.

MARUTOMO INDUSTRY CO., LTD.
IMPORTADOR Y EXPORTADORES DAISEKAI LTD.
WAREHOUSE  ZOFRI MANZANA 11 SITIOS 7 
Y 8 IQUIQUE - CHILE
Tel: 56-57-281-2000    Fax: 56-57-254-4221
Mail: marutomo@marutomo.cl         daisekai@daisekai.cl

mailto:marutomo@marutomo.cl
mailto:daisekai@daisekai.cl


Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd. 
Atuadores a vácuo automotivo, válvulas solenoides, válvulas sole-
noides para refrigerante, válvulas de aquecimento, válvulas de via 
única, tubos-T e produtos de borracha

AChuan Jieen Enterprise Co., Ltd. foi 
fundada em 1987 e é uma empresa 

líder no setor de peças automotivas e 
componentes em Taiwan e por mais de15 
anos fornece para os principais mercados 
OE e mercados de reposição nos EUA, 
Europa, Japão e China e é altamente 
reconhecida pela garantia de qualidade.
Apoiada por modernas técnicas de 
produção e sistemas de garantia de 
qualidade, a empresa projeta, fabrica e 
vende atuadores a vácuo; vácuo, válvulas 
de controle de solenoides de EGR e 
refrigerante; válvulas de purga do canister, 
válvula do aquecedor, válvulas de via 
única, mangueiras de borracha, e sempre 
priorizando a qualidade e satisfação do cliente e fazendo o seu melhor para aumentar o controle 

de qualidade para melhor atender a demanda do 
cliente.

Com a redução das indústrias tradicionais em Taiwan 
devido à transformação do modelo estrutural da 
indústria e outras empresas migrando para a China, 
a Chuan Jieen optou por permanecer em Taiwan por 
motivos estratégicos investindo em recursos humanos, 

infraestrutura e aprimorou a sua tecnologia investindo em P & D. Ela se expande de forma 
ousada em mercados a nível mundial com o objetivo de manter-se competitiva e sustentável.

A Chuan Jieen implantou rigoroso controle de qualidade de acordo com os padrões internacionais 
de qualidade, a empresa era certificada ISO 9001:2008 e ISO/TS16949: 2009, respectivamente 
em 1999 e 2011, e obteve a certificação D & B registrado ™ DUNS ®. Com equipe própria de 
P & D desenvolve regularmente produtos inovadores para atender as necessidades específica do 
mercado e aceita ordens de OEM e ODM.
.

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.
No. 329, Xingnan Street, Tainan City, Taiwan 702
Tel: +886-6-2624080
Fax: +886-6-2624184
http:// www.chuanjieen.com.tw
E-mail: chuan.jieen@msa.hinet.net

http:// www.chuanjieen.com.tw
mailto:chuan.jieen@msa.hinet.net


Zhejiang Jinjia Auto Part Co., Ltd
Bombas Elétricas de Combustível, Conjuntos de Bomba 
de Combústivel, Peças para Sistemas de Injeção de 
Eletrônica.

A Zhejiang Jinjia Parte Auto Co., Ltd. foi criada em 1988, é uma 
empresa certificada ISO 9001 , ISO 14001 e   ISO / TS 16949. Ela 

está voltada ao desenvolvimento e fabricação de bombas elétricas de 
combustível para automóveis , conjuntos de bombas de combustíveis e 
produtos relacionados. A empresa tem atualmente uma capacidade de 
produção em torno de 2,5 milhões de bombas de combustível elétricas 
anualmente.

A empresa também ganhou as seguintes certificações, GB/T2801-
2001 e GB/T24001-2004 e ISO 14001:2004, isso tudo é fruto da sua 
devoção e o sério compromisso com o aperfeiçoamento da qualidade 
dos produtos.

Como uma empresa lider na China, a fabricante comercializa 
globalmente bombas de combustível de alta qualidade e produtos 
relacionados sob a sua prória marca "Jinjia", para o mercado de 
reposição (AM) e equipamentos original (OE). A empresa fornece mais 
de 1.000 modelos de bombas elétricas de combustível, bem como outros produtos para sistemas de injeção 
eletrônica de combustível, que são ideais para vários modelos de automóveis tais como, americanos, europeus, 
japoneses, sul-coreanos e chineses, picapes, mini-carros, caminhões e ônibus.

A sua especializada equipe P&D desenvolve ,em média, mais de 60 
bombas de combustíveis elétricas e mais de 50 conjuntos de bombas 
de combustível por ano. Até o presente,a Jinjia conquistou 37 patentes 
globais para seus produtos, e outras 16 estão em preparação.

A Jinjia é uma fornecedora chave de peças OE para injeção de 
combustível para muitas montadoras na China. Atualmente a empresa 
conta com uma grande e moderna fábrica , com modernas instalações 
no distrito de Zhejiang distribuidos por 16 mil metros quadrados, e com 
outras duas filiais, incluindo uma em Hefei no distrito de Anhui, com 
uma área de chão de fábrica de 5.000 metros quadrados, e a outra 
em Wenzhou no distrito de Zhejiang, com uma área de 45.000 metros 
quadrados.

Zhejiang Jinjia Auto Parts Co., Ltd.
Add: 369# Kaifayilu, Economic Development 
 Zone Ruian City, China. 
Tel: (86-577) 6515-5697, 6515-5698, 6515-5682 
Fax: (86-577) 6515-1555 
E-mail: jinjia@china.com 
Website: www.jjep.net, www.cens.com/jinjia 
Contact Person: Mr. Wan (General Manager)

mailto:jinjia@china.com
www.cens.com/jinjia
www.cens.com/jinjia


tejadilho (tipo calha), 
transportadores de 

bicicletas, barras laterais de ajuste universal, barras de carga, 
adesivos de fibra de carbono, spoilers esportivos, tampas de 
combustível, manoplas de cambio, cobertura para manopla de freio 
de mão e muitos outros acessórios para autos e caminhões.

A Tower Popular está a disposição dos clientes para maiores 
informações ou para desenvolvimento de projetos em parceria com 
outras empresas.

Tower Popular Ind. Co., Ltd.
No. 75, Zhengnan 2nd St., Yongkang Dist., Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-253-5719, 253-5729
Fax: 886-6-253-5619
E-mail: towerp@ms17.hinet.net
http: www.qee.com.tw

Fundada em 1985, a Tower Popular Ind. Co., Ltd. é uma especialista veterana no desenvolvimento 
e fabricação de bagageiros de automóveis, bagageiros para transporte de bicicletas , acessórios 

para automóveis, caminhões e aplicações para 
automobilismo. 

A empresa concentra-se no desenvolvimento e 
na inovação de produtos revolucionários, que são 
aprimorados para atender as necessidades práticas 
dos usuários.

A Tower Popular sempre empregou tecnologias e 
equipamentos de produção de última geração e 
continuamente empenha-se em consolidar ainda 

mais a 
sua reputação na indústria. A sua filosofia de negócio é baseada 
na honestidade e responsabilidade, atreladas com a oferta 
de produtos de alta qualidade a preços competitivos e pronta 
entrega. Como fornecedora líder em bagageiros para automóveis, 
a empresa constantemente coleta informações sobre as 
necessidades dos clientes e usuários finais, a fim de aperfeiçoar 
seus produtos e fornecer-lhes funcionalidades avançadaas de fácil 
operação com mecanismos simplificados e dimensões compactas.

A Tower Popular frequentemente engaja se em projetos com 
outras empresas, de modo a melhorar a capacidade técnica e 
a qualificação dos seus técnicos, bem como para manter a sua 
competitividade no mercado. 

A ampla gama de produtos da empresa inclui ,barras de 

Tower Popular Ind. Co., Ltd.
Bagageiro de teto, porta-bicicletas,barras para 
travamento de carga, adesivos de fibra de carbono, 
acessórios para autos e caminhões



Drow Enterprise Co., Ltd.

Drow Enterprise Co., Ltd.
Inversores, produtos para energia solar, carregadores inteligen-

tes de baterias, estações  portáteis de energia, etc.

ADrow Enterprise Co., Ltd. foi fundada em 1984 e iniciou as suas atividades como desenvolvedora e 
fabricante de inversores de qualidade, fontes de alimentação, nobreaks e outros produtos relacionados. 

Em pouco tempo, a empresa tornou-se a maior fabricante mundial de inversores de energia DC / AC de alta 
qualidade cujo volume anual de produção é estimado em mais de um milhão de unidades. Enquanto alguns 
concorrentes chineses visavam somente o volume de produção, a Drow Enterprise mantinha a sua posição 
como um fornecedor líder mundial de inversores de última geração e produtos relacionados.

A fabricante comercializa mundialmente produtos sob a própria marca “GENIUS”, que goza de grande 
reputação devido à alta qualidade, durabilidade e inovação. Ela também fornece uma variedade de 
produtos das principais marcas regionais em base OEM e ODM.

Os principais produtos da Drow se dividem em várias categorias, 
incluindo inversores de energia de onda senoidal pura e onda 
senoidal modificada DC/ AC, produtos para energia solar, inversores, 
carregadores, centrais elétricas e UPSs (Nobreaks), inversores 
de energia automáticos e carregadores de bateria, reguladores 
automáticos de tensão AC, conversores de energia DC / AC, centrais 
portáteis, carregadores de baterias de automóveis e entre outros.

A empresa é certificada pela ISO 9001 e ISO 14001, a alta qualidade 
de seus produtos é assegurada por padrões de segurança e pelas 
organizações ambientais internacionais como a CE, ETL, UL, PSE e a 
RoHS.

O presidente da Drow Enterprise, Wei Cheng Tsung, diz que sua empresa vem diversificando de forma 
agressiva a sua linha de produtos, utilizando as mais recentes inovações tecnológicas juntamente com 
a sua ampla experiência e know - how. Por exemplo, a empresa recentemente lançou um carregador de 
bateria digital inteligente multifuncional com solução total para cargas de baterias, de fácil transporte e 
com design de últma geração. A função manutenção (rejuvenescimento) de bateria no carregador é um 
atrativo especial porque pode detectar automaticamente problemas e repará-lo mesmo enquanto está 
sendo carregada a bateria (mesmo se a bateria está com defeito).
 
Com a melhor qualidade, preço fiável e tecnologia inovadora, a Drow Enterprise garante a seus clientes 
sempre os melhores serviços. O seu objetivo é fazer o melhor possível para maximizar a eficiência 
energética e beneficiar a sociedade global.

Drow Enterprise Co., Ltd.
No. 100, Alley 371, Lane 942, Dawan 
Road, Yongkang Dist., Tainan City, 
Taiwan 710
Tel: 886-6-205-5155, 205-5355
Fax: 886-6-271-6310, 272-0985
E-mail:geniusc.com@msa.hinet.net  
http: www.genius.com.tw

http: www.genius.com.tw
mailto:geniusc.com@msa.hinet.net


Vespark Industrial Co., Ltd. 
Velas Aquecedoras para Motores a Diesel

Por mais de 40 anos Vespark Industrial Co., Ltd. é especializada na produção de 
velas aquecedoras de reposição para carros a diesel, caminhões, ônibus e motores 

industriais. A empresa oferece centenas de modelos feitos em suas fabricas com 
certificação ISO9001, principalmente para o mercado japonês, mas também para 
algumas marcas e modelos americanos e europeus .

Fundada em 1972, Vespark tornou-se líder no fornecimento de velas para motores a diesel em 
Taiwan e declara que as suas velas de altíssima qualidade podem fornecer um aquecimento 
mais rápido e partidas mais seguras mesmo em baixas temperaturas.

Oferece uma linha completa para Daihatsu, Hino, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Toyota e Mazda, 
Vespark acrescenta cerca de 20 a 30 modelos de novas velas em sua linha a cada ano, e de 
forma competente desenvolve encomendas em pequenas quantidades para itens especiais.

A empresa coopera estreitamente com cerca de 30 contratadas no centro de Taiwan, além 
de lidar internamente com as principais tarefas de processamento. A empresa também foi 
uma parceira de longo prazo com técnicos e suprimento para a Bosch e foi a única fornecedora para a marca 
alemã do sudeste da Ásia desde 1992, dando-lhe acesso aos principais técnicas para a produção de velas de alta 
qualidade com brilho e padrões de equipamento original (OE) .

A Vespark desenvolve e fabrica todos os quatro tipos de velas para motores a diesel, incluindo o tipo padrão de 
temperatura de 800 graus Celsius após 15-30 segundos; tipo rápido - 800 graus Celsius  após 15-20 segundos; 
tipo QGS - 900 graus Celsius após 10 segundos, e a mais recente o tipo super rápido - 950 graus Celsius após 3 
a 6 segundos. Para garantir o melhor desempenho e durabilidade a Vespark utiliza bobina e tubo aquecedor de 

de alta qualidade e peças importadas dos EUA, 
Japão e Europa.

Vespark Industrial Co., Ltd.
No. 7, Sec.2, Fuhsing Rd., Taichung, Taiwan 40245
Tel: (886-4) 2261-9568
Fax: (886-4) 2262-8842
Website: www.vespark.com
E-mail: vsp@glowplug.com.tw                                            

                                                            sales@vespark.com

mailto:sales@vespark.com
mailto:vsp@glowplug.com.tw
http://www.vespark.com


Lung Ming Li Co., Ltd.
Mangueiras PTFE(Teflon®) Trançadas de Aço Inoxidável; 
Mangueira de Freio; Mangueira Hidráulica; Mangueira para 
Vapor; Mangueiras para Substâncias Químicas 

Fundada em 1999, Lung Ming Li Co. tornou-se uma importante fornecedora mundial de  mangueiras de freio de 
politetrafluoretileno (PTFE) e respectivos acessórios ,comercializados com as suas próprias marcas "Dragon" e "Dragonfly". 

A empresa também goza de uma sólida reputação como uma excelente fornecedora de OEM (fabricante de equipamento original).

A linha de produtos da Lung Ming Li engloba mangueiras PTFE de freio de aço inoxidável trançados, mangueiras PTFE SS 
em diferentes diâmetros, mangueiras de borracha de direção hidráulica, mangueiras PTFE SS de óleo de manivela, mangueiras 
bobina, mangueiras de freio,mangueiras de ar para alta pressão e alta resistência ao calor, óleo,mangueiras de aço e diversos 
acessórios e adaptadores. Esses produtos são amplamente utilizados em automóveis, motocicletas, armas de paintball e outros 
itens.

Uma das principais características dos produtos da empresa é a garantia 
comprovada. As mangueiras de PTFE SS do sistema de freio, por exemplo, 
que podem resistir a temperaturas que variam de menos de 60 graus a 260 
graus Celsius, foram certificados pelos principais padrões internacionais, 
incluindo US DOT, FMVSS 106, SAE J1401, ADR 7/00, TSD 106, GB 
16897 e JIS D2601: 2006 (JSAE/JSA). A empresa também desfruta da 
certificação ISO 9001 de produção e controle de qualidade.

Todos os produtos da empresa são fabricados em Taiwan, os tubos internos 
de PTFE(Teflon) são feitos de materiais importados exclusivamente pela 
DuPont dos EUA para garantir uma elevada qualidade. A empresa é a 
única fabricante de Taiwan que conquistou no EUA a certificação do 

Departamento de 
Transporte para todos 
os seus tubos de 
PTFE(Teflon®).

Lung Ming Li Co., Ltd.
Bldg. C, No.30, Alley 689, Lane 18, Sec.1, Hsinan Rd., 
Wujih Dist., Taichung City, Taiwan 41462
Tel: 886-4-2335-9090          Fax: 886-4-2335-9191
Email: lomili.tflex@msa.hinet.net
Website: www.lml-hose.com.tw   

http://www.lml-hose.com.tw
mailto:lomili.tflex@msa.hinet.net


Yar Jang Industrial Co., Ltd.
Kits de freios de grande porte, freios a disco, pinças 
de freio, pinças de corrida, etc

A Yar Jang Industrial Co., Ltd. foi fundada 
e m  1 9 8 7  , é  u m a  c o m p a n h i a  I S O 

9001, especializada no desenvolvimento e 
fabricação de kits de freios de alta qualidade 
e alto  desempenho para corridas. Com excelente 
produção e capacidade de processamento, a empresa também fornece uma variedade de 
peças para máquinas, bem como uma variedade de peças e acessórios para veículos.

A Yar Jang fornece principalmente kits de freios de grande porte e alta qualidade, freios a 
disco, pinças de freio e outros produtos, tais como tubos de escape para barcos, rodas para 
mini motores, freios ampliados de materiais especiais, suportes, rodas para motores de 
grande porte , espaçadores de rodas e entre outros.

A fabricante faz uso de uma produção de alta qualidade e equipamentos de processamento 
de última geração, incluindo sistemas CAD / CAM (design e fabricação assistida por 
computador), juntamente com o mais avançados computadores de controle numérico (CNC) 
tornos e fresadoras, permitindo-lhe realizar todo o trabalho de produção internamente. Ela 
também renova constantemente seus equipamentos, de forma a aprimorar a sua capacidade 
a fim de melhor servir os clientes.

A empresa afirma que trabalha em conformidade e perfeição sob os princípios da fé, 
honestidade, responsabilidade, qualidade, satisfação do cliente e operações sustentáveis.

Yar Jang Industrial Co., Ltd.
No. 11, Heng 1 St., Po Tzu Industrial Area, 
Chiayi, Taiwan
Tel: 886-5-369-3026~7
Fax: 886-5-369-3087
E-mail: yachang.yachang@msa.hinet.net
Website: www.yarjangbrakes.com

mailto:yachang.yachang@msa.hinet.net
http://www.yarjangbrakes.com


A Hsiang Lun International Corp foi fundada em 1969 e tornou-se uma das maiores e 
mais experientes fabricantes de componentes de vedação de motores de Taiwan. 

A  empresa certificada ISO 9001, QS 9000 e ISO 14001 é capaz de produzir todos 
os tipos de produtos de vedação para uma vasta de linha de motores.

A Hsiang Lun realiza rigorosos procedimentos de controle de qualidade 
da produção de matrizes através do processo de formação até a 
montagem do produto final. Além de kits de reparo de retífica de 
motores, a gasolina e a diesel para automóveis e caminhões, a 
linha de produtos da empresa inclui kits para motores de barcos, 
geradores, empilhadeiras, máquinas agrícolas e industriais.

A Hsiang Lun declara que é a fornecedora mais completa de juntas de 
reposição para motores de automóveis em Taiwan e talvez do mundo.
As suas juntas podem ser usadas em 98% dos carros japoneses e em 
motores de caminhões leves até 5.000 cc,e mais de 75% de todos os 
motores de ônibus e caminhões japonêses de 5.000 cc, e cerca de 
85% dos motores de carros coreanos, e uma crescente porcentagem 
de carros e motores de caminhões europeus e americanos. A empresa 
é a fabricante de Taiwan com a maior variedade de juntas de motores 
para máquinas agrícolas, barcos, geradores, motocicletas e veículos de 
passeio como motos de neve e jet-skis.

Além de desenvolver várias dezenas de novos modelos de juntas por ano, a empresa também realiza 
continuamente pesquisas sobre novos e melhores materiais para fabricar os seus produtos 

,buscando a melhor qualidade e respeito pelas normas ambientais.A sua linha de produtos 
abrange juntas isentas de amianto (papel-industrial), juntas de grafite, e as mais recentes 

juntas de aço multi-camada(MLS).

A fim de reduzir os prazos de entrega e aumentar a qualidade e a eficiência dos 
serviços, a Hsiang Lun criou um avançado sistema de armazenagem automática 

possibilitando operações mais precisas e rápidas de logística.

Hsiang Lun International Corp.
6th Fl., 106 Chang’an W. Rd., Taipei, Taiwan 103
Tel: 886-2-2552-2828
Fax: 886-2-2559-3939
E-mail: autopart.sales@hliccom.tw
Websie: www.gaskets.com.tw

Hsiang Lun International Corp.
Todos os tipos de componentes para vedação de motores, juntas 
de motores, kits de retífica para motor.

http://www.gaskets.com.tw
mailto:autopart.sales@hliccom.tw


A Huatai Electric Cable and Wire Co.. é uma empresa com as seguintes 
certificações: ISO 9001, QS 9000 e ISO / TS 16949, que especializou-se na 
fabricação de chicotes automotivos de alta qualidade e produtos relacionados, 
principalmente para aplicações automotivas e  motocicletas. Todos os produtos 
da Huatai são 100% compatível com a diretiva RoHS.

A empresa foi criada em 1982, tornou-se uma das veteranas de Taiwan em 
seu ramo. Inicialmente fabricava somente fios e cabos de todos os tipos, 
após dois anos, optou especializar-se no desenvolvimento e produção de 
cabos confiáveis de alta qualidade para automóveis e motocicletas. Com 
esse objetivo, a empresa empenhou-se na qualidade e na atualização de sua 
tecnologia .

Um dos objetivos da Huatai é a constante melhoria da qualidade assim como a entrega rápida e a lucratividade do cliente. Os 
clientes interessados em maiores informações visite o seu site ou entre em contato.

A companhia opera atualmente uma moderna fábrica, integrada e altamente eficiente em Taiwan, com uma capacidade de 
fabricação de cerca de 25.000.000 metros de fios e cabos por mês. Sua produção inclui produtos padronizados, bem como 
produtos personalizados de acordo com as especificações do cliente.

Após anos de diligentes esforços a empresa afirma que tornou-se conhecida no mercado internacional devido a fabricação 
de excelentes fios para automóveis e na 
produção de cabos e como tambem a 
sua excelente qualidade e bons serviços. 
A Huatai diz que ganhou a fidelidade 
de seus clientes, a maioria dos quais se 
tornaram parceiros comerciais de longo 
prazo. Você está convidado a unir-se a 
sua família e trabalhar em conjunto para 
a criação de um futuro melhor.

Huatai Electric 
Cable and Wire Co., Ltd.
Fios Automotivos (cablagem), Chicotes, Montagem de cabos

Huatai Electric Cable and Wire Co., Ltd.
14-3 Wulin St., Shulin District, New Taipei City, Taiwan 238
Tel: 886-2-2683-5095                 Fax: 886-2-2683-6179
E-mail: sales@huataiwire.com   Website: www.huataiwire.com

http://www.huataiwire.com
mailto:sales@huataiwire.com


Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd. 
Atuadores a Vácuo, Válvulas Solenóides, Válvulas Aquece-
doras a Vácuo, Válvulas de Via única, Peças de Borracha

AChuan Jieen Enterprise Co., fundada em 1987, é uma fabricante e exportadora especializada em peças de alta qualidade e 
componentes para sistemas de calefação automotiva, ventilação e ar condicionado (HVAC). Os seus principais produtos 

incluem válvulas solenóides a vácuo, válvulas solenóides refrigerante, atuadores a vácuo, válvulas do aquecedor, válvulas de via 
única e mangueiras de borracha.
Essa fornecedora conquistou os certificados 
ISO 9001:2008 e ISO / TS 16949:2009 e 
diz que persiste na qualidade dos produtos 
com rigorosa análise a cada processo de 
produção e aderiu aos mais exigentes controle 
de qualidade e testes para garantir a melhor 
qualidade e durabil idade de cada i tem 
produzido . A empresa produz e testa todos 
os seus produtos internamente antes de enviá-
los para os mercados americanos, europeus 
e para as montadoras japonesas, bem como 
para os fornecedores automotivos primários.

A Chuan Jieen já acumula mais de 20 anos de experiência no fornecimento de produtos numa base de 
equipamento original (OE), e foi muito elogiada entre os 
principais clientes globais como a DANA, Sanden, Lite-On, 
China Motor Corp (CMC) e a Jiangling Motors Co. (JMC).

Em vez de transferir a produção para a China, como a 
maioria de seus concorrentes têm feito,a Chuan Jieen 
continua investindo na expansão da produção e adicionando 

testes de equipamentos na sua fábrica em Taiwan. Ela concentra-se em aperfeiçoar constantemente a 
tecnologia de produção e a capacidade de P & D, desenvolvendo ativamente novos e melhores produtos 
que são adaptados para clientes em diferentes mercados em todo o globo.

A Chuan Jieen também desenvolve projetos de acordo com as especificações dos clientes e outras 
necessidades. Depois de duas décadas, a Chuan Jieen está determinada a fincar raízes em Taiwan e 
continuar oferecendo os melhores produtos e serviços para clientes internos e no exterior.
 

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.
No. 329, Xingnan Street, Tainan City, Taiwan 702
Tel: +886-6-2624080
Fax: +886-6-2624184
Website: www.chuanjieen.com.tw
E-mail: chuan.jieen@msa.hinet.net

http://www.chuanjieen.com.tw
mailto:chuan.jieen@msa.hinet.net


A Yueh Jyh Metal Industrial Co., Ltd. é certificada IS0 9001, 
com grande experiência no desenvolvimento e fabricação 
de fusíveis de alta qualidade e produtos relacionados que 
incluem disjuntores, fusíveis de encaixe, fusíveis GBC de 
vidro e baquelite, porta-fusível, blocos de fusíveis para 
o setor automotivo , motocicletas e outras aplicações 
veiculares.

Essa fornecedora de fusíveis foi fundada em 1975 e é 
conhecida internacionalmente por seu rigoroso controle de 
qualidade, preços competitivos e entrega pontual.A Yueh Jyh 
exporta toda a sua produção e realiza muitos negócios com 
importantes clientes internacionais, a maioria deles estão na 
Europa e nos Estados Unidos. Como um OEM / ODM (fabricante de equipamento / desenho original).

Ao longo dos anos a Yueh Jyh tem produzido produtos líderes de mercado que superou as expectativas 
dos clientes.Um exemplo disso é o porta fusível patenteado (com fusível incluído). Ele possui um diodo 
emissor de luz (LED) incorporado que acende quando a energia é desligada resultante de curto circuito 
ou superaquecimento. O produto desarma automaticamente o disjuntor do circuito permitindo com isso 
a proteção de todos os dispositivos importantes. A impressionante capacidade de P & D da empresa tem 
ajudado em projetos, produção e no desenvolvimento de diferentes especificações dos produtos para 
atender às necessidades dos clientes.

A Yueh Jyh atualmente opera uma fábrica de produção de fusíveis ao norte de Taiwan que tem empregado 
equipamentos de produção de última geração e muitos tipos de instrumentos de testes e inspeção. 
Cada componente dos fusíveis são fabricados para assegurar a mais alta qualidade e durabilidade. 
Essa empresa se empenha para ter as técnicas de produção mais avançadas possíveis para atender às 
demandas dos clientes e tendências do mercado.

A empresa possui uma produção altamente automatizada permitindo que ela tenha uma capacidade 
mensal de mais de 500.000 disjuntores, 10 
milhões de fusíveis e 300 mil blocos porta-fusíveis 
. Os projetos OEM de soluções para fusíveis para 
circuitos específicos são bem vindos na Yueh Jyh.

Yueh Jyh Metal Industrial Co., Ltd.
No . 51-4 , Ke-Jan Village ,  Shin-Wu Township, 
Taoyuan  County 327 ,  Taiwan
TEL: 886-3-4769555, 886-3-4768800
FAX: 886-3-4760101
E-Mail: sherry@yuehjyh.com
URL: www.yuehjyh.com

Yueh Jyh Metal Industrial Co., Ltd.
Fusíveis para Automóveis e Motocicletas

mailto:sherry@yuehjyh.com
http://www.yuehjyh.com


Zing Chang Co., Ltd.
Bobinas de Ignição, Cabos de Ignição, Distribuidores de 
ignição, Sensores de Velocímetro, Sensores de Manivela, etc

AZing Chang Co., Ltd. foi fundada em 1981 e atualmente é uma importante fornecedora de peças para 
a indústria eletrônica automotiva com acumulado know-how e experiência no desenvolvimento e 

fabricação de peças de qualidade para clientes globais.

A Zing Chang conta com grande capacidade de desenvolvimento interno e técnicas de produção 
multifuncionais, a empresa fornece uma ampla gama de produtos, incluindo bobinas de ignição, cabos de 
ignição, distribuidores de ignição, tampas do distribuidor, velas de ignição O.P.Q, sensores de velocímetro, 
sensor de manivela e sensores ABS e entre outros.

Há mais de três décadas na Ilha, a empresa diz que é uma das principais fabricantes de auto peças 
do sistema de ignição.As suas peças de ignição automotiva de alta qualidade são comercializados sob 
a sua própria marca "Zing Chang", popularmente conhecidas em todo o mundo. O 
seu rigoroso controle interno de qualidade, fez com que conquistasse o respeito e 
admiração dos clientes como uma das principais fabricante de peças de ignição para 
autos.

Para otimizar suas operações, a Zing Chang diz que constantemente inspeciona, 
atualiza seus testes e emprega os mais avançados equipamentos de fabrica do mundo.
Ela também coopera estreitamente com as indústrias relacionadas e universidades 
para realização de pesquisas sobre novas tecnologias e aperfeiçoamento de produtos.

A empresa destaca que seu objetivo é tornar-
se uma das maiores fornecedoras        de 
eletrônica automotiva do mundo e oferecer 
suprimentos confiáveis e peças de excelente 
qualidade, a preços competitivos para clientes mundialmente.

A Zing Chang opera uma avançada e integrada fábrica na cidade 
de Tainan ao sul de Taiwan, e está convencida do seu elevado nível 
de produção e do eficiênte desenvolvimento conquistado através de 
cooperação a longo prazo com um grupo de empresas satélite.

Zing Chang Co., Ltd.
No. 7, Lane 195, Zhongshan Rd., 
Xinshi Dist., Tainan City, Taiwan 744
Tel: 886-6-599-4487, 589-2051
Fax: 886-6-599-0983
E-mail: chunge12@ms11.hinet.net
Website: www.zingchang.com

mailto:chunge12@ms11.hinet.net
http://www.zingchang.com


Zhejiang Jinjia Auto Part Co., Ltd
Bombas Elétricas de Combustível, Conjuntos de Bomba 
de Combústivel, Peças para Sistemas de Injeção de 
Eletrônica.

A Zhejiang Jinjia Parte Auto Co., Ltd. foi criada em 1988, é uma 
empresa certificada ISO 9001 , ISO 14001 e   ISO / TS 16949. Ela 

está voltada ao desenvolvimento e fabricação de bombas elétricas de 
combustível para automóveis , conjuntos de bombas de combustíveis e 
produtos relacionados. A empresa tem atualmente uma capacidade de 
produção em torno de 2,5 milhões de bombas de combustível elétricas 
anualmente.

A empresa também ganhou as seguintes certificações, GB/T2801-
2001 e GB/T24001-2004 e ISO 14001:2004, isso tudo é fruto da sua 
devoção e o sério compromisso com o aperfeiçoamento da qualidade 
dos produtos.

Como uma empresa lider na China, a fabricante comercializa 
globalmente bombas de combustível de alta qualidade e produtos 
relacionados sob a sua prória marca "Jinjia", para o mercado de 
reposição (AM) e equipamentos original (OE). A empresa fornece mais 
de 1.000 modelos de bombas elétricas de combustível, bem como outros produtos para sistemas de injeção 
eletrônica de combustível, que são ideais para vários modelos de automóveis tais como, americanos, europeus, 
japoneses, sul-coreanos e chineses, picapes, mini-carros, caminhões e ônibus.

A sua especializada equipe P&D desenvolve ,em média, mais de 60 
bombas de combustíveis elétricas e mais de 50 conjuntos de bombas 
de combustível por ano. Até o presente,a Jinjia conquistou 37 patentes 
globais para seus produtos, e outras 16 estão em preparação.

A Jinjia é uma fornecedora chave de peças OE para injeção de 
combustível para muitas montadoras na China. Atualmente a empresa 
conta com uma grande e moderna fábrica , com modernas instalações 
no distrito de Zhejiang distribuidos por 16 mil metros quadrados, e com 
outras duas filiais, incluindo uma em Hefei no distrito de Anhui, com 
uma área de chão de fábrica de 5.000 metros quadrados, e a outra 
em Wenzhou no distrito de Zhejiang, com uma área de 45.000 metros 
quadrados.

Zhejiang Jinjia Auto Part Co., Ltd.
Add: 369# Kaifayilu, Economic Development 
 Zone Ruian City, China. 
Tel: (86-577) 6515-5698, 6515-5699 
Fax: (86-577) 6515-1555 
E-mail: jinjia@china.com 
Website: www.jjep.net, www.cens.com/jinjia 
Contact Person: Mr. Wan (General Manager)

mailto:jinjia@china.com
http://www.jjep.net
http://www.cens.com/jinjia


A Sincere Metal Ent. Co., Ltd. localizada na região central de 
Taiwan na cidade de Taichung com décadas de experiência 

no desenvolvimento de fechaduras e acessórios relacionados. Os 
produtos da empresa tais como, ligas de alumínio e zinco , travas 
anti-furto para automóveis, motocicletas e bicicletas, são muito 
populares nos mercados globais, onde são comercializados sob a 
marca própria “Fanta.” A empresa também aceita pedidos de OEM / 
ODM (fabricação de equipamentos originais / projetos originais).

Os grandes investimentos para aprimorar as instalações de produção 
permitiram a Sincere Metal tornar-se uma fabricante de alto nível 
capaz de produzir uma grande variedade de fechaduras para 
diferentes fins, incluindo bloqueios de volante, travas para portas 
de auto, travas de câmbio, cadeados, travas para motocicletas e bicicletas, cilindros para 
fechaduras, travas de segurança para pneus estepe, sistemas de alarmes e dispositivos anti-
roubo, bem como acessórios interiores de automóveis.

A Sincere Metal atualmente exporta 90% da sua produção. As suas pequenas séries e grande 
variedades de produtos e forte capacidade de inovação mantém a empresa fortemente 

competitiva no mercado mundial.

A empresa presta informações como 
também acei ta  pedidos de c l ientes 
mundialmente e espera obter parcerias 
mutuamente benéficas.

Sincere Metal Ent. Co., Ltd.
Cilindros para Fechaduras, Fechaduras para Edifícios, 
Travas Anti-Furto em ligas de Alumínio e Zinco para 
Automóveis,Travas Antifurto para Motos e Bicicletas.

Sincere Metal Ent. Co., Ltd. 
Address: No. 96, Lane 799, Sanfeng Rd., Fengyuan, 
Taichung City, Taiwan 42073
Tel: 886-4-2520-6551
Fax: 886-4-2520-1922
E-mail: sincere9@ms38.hinet.net
Website: www.fantaweb.com.tw

mailto:sincere9@ms38.hinet.net
http://www.fantaweb.com.tw


Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd. 
Atuadores a Vácuo, Válvulas Solenóides, Válvulas Aquece-
doras a Vácuo, Válvulas de Via única, Peças de Borracha

AChuan Jieen Enterprise Co., fundada em 1987, é uma fabricante e exportadora especializada em peças de alta qualidade e 
componentes para sistemas de calefação automotiva, ventilação e ar condicionado (HVAC). Os seus principais produtos 

incluem válvulas solenóides a vácuo, válvulas solenóides refrigerante, atuadores a vácuo, válvulas do aquecedor, válvulas de via 
única e mangueiras de borracha.
Essa fornecedora conquistou os certificados 
ISO 9001:2008 e ISO / TS 16949:2009 e 
diz que persiste na qualidade dos produtos 
com rigorosa análise a cada processo de 
produção e aderiu aos mais exigentes controle 
de qualidade e testes para garantir a melhor 
qualidade e durabil idade de cada i tem 
produzido . A empresa produz e testa todos 
os seus produtos internamente antes de enviá-
los para os mercados americanos, europeus 
e para as montadoras japonesas, bem como 
para os fornecedores automotivos primários.

A Chuan Jieen já acumula mais de 20 anos de experiência no fornecimento de produtos numa base de 
equipamento original (OE), e foi muito elogiada entre os 
principais clientes globais como a DANA, Sanden, Lite-On, 
China Motor Corp (CMC) e a Jiangling Motors Co. (JMC).

Em vez de transferir a produção para a China, como a 
maioria de seus concorrentes têm feito,a Chuan Jieen 
continua investindo na expansão da produção e adicionando 

testes de equipamentos na sua fábrica em Taiwan. Ela concentra-se em aperfeiçoar constantemente a 
tecnologia de produção e a capacidade de P & D, desenvolvendo ativamente novos e melhores produtos 
que são adaptados para clientes em diferentes mercados em todo o globo.

A Chuan Jieen também desenvolve projetos de acordo com as especificações dos clientes e outras 
necessidades. Depois de duas décadas, a Chuan Jieen está determinada a fincar raízes em Taiwan e 
continuar oferecendo os melhores produtos e serviços para clientes internos e no exterior.
 

Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd.
No. 329, Xingnan Street, Tainan City, Taiwan 702
Tel: +886-6-2624080
Fax: +886-6-2624184
Website: www.chuanjieen.com.tw
E-mail: tcn2@ms27.hinet.net

http://www.chuanjieen.com.tw
mailto:tcn2@ms27.hinet.net


Liang Fei (Sound Ware) Industry Co., Ltd.
Silenciadores de Escapamentos, Tubos de Escapamentos,Sistema 
de Desempenho Cat-Back, Coletores de Escape, etc.

ALiang Fei (Sound Ware) Industry Co., Ltd. é uma 
reconhecida ISO / TS 16949 - ISO 9001, a sua 

fábrica produz sistemas de escape para alto desempenho 
e peças em Taiwan. A empresa fornece principalmente 
silenciadores,sistemas cat-back, tubos de escape,coletores, 
válvulas de vácuo e conversores catalíticos para clientes 
globais, sob a sua própria marca "MCK", como também ela 
recebe encomendas de OEM / ODM.

Frente às necessidades dos clientes por melhores preços e 
volumes,a Liang Fei construiu uma outra fábrica, a Fu Fei 
converter & Muffler (Taishan) Co., Ltd., na província de 
Guangdong na China, no ano de 2008.

Com 30 anos de experiência na produção de sistemas de escape,a Liang Fei é capaz de fornecer não somente alta 
qualidade, mas também produtos inovadores para os diferentes mercados mundiais, como a América do Norte, 
Europa, Austrália, Japão e Oriente Médio. Além de produtos patenteados como as válvulas de vácuo, sensor de O2, 
tubos e ponteiras de alumínio e inox, a empresa também desenvolveu técnicas de tratamento especial para aplicação 
de titânio em produtos inoxidáveis de escape, e esta técnica torna os produtos capazes de resistir a altas temperaturas 
e assim garantir a cor por muito mais tempo. 

Além de fornecer produtos auto-desenvolvidos com os padrões TS / ISO , a Liang Fei também oferece produtos 
personalizados para clientes globais que forneçam apenas amostras ou esboços dos projetos. Dependendo dos 
esboços 2D ou 3D e da técnica desenvolvida da amostragem 3D RP, a empresa orienta os clientes na redução de 
tempo e custos de ferramentas no desenvolvimento das amostras.

Além do desenvolvimento de tecnologias,a Liang Fei também possui uma estampagem completa, mandril de dobra, 
invólucro silencioso, prensa hidráulica, linha de produção de polimento e soldagem. Com a sua capacidade de 
produção, e pós-venda,ela é capaz de atender a demanda de qualquer 
cliente em peças de reposição, e também no mercado de OEM com 
boa qualidade e preços competitivos, essa será a escolha "correta" 
para os seus produtos.

Liang Fei (Sound Ware) Industry Co., Ltd.
No. 27, Sec. 1, Changnan Rd., Shitou Village, Fenyuan Hsiang, 
Changhua Hsien, Taiwan 502
Tel: (886-49) 252-8585         Fax: (886-49) 252-8966
E-Mail: liangfei@ms12.hinet.net  
Website: www.liangfei.com.tw
Fu Fei Converter & Muffler (Taishan) Co., Ltd.
Tel: 86-750-5626516 / 750-5626551 
E-mail: fufei-exhaust@umail.hinet.net 
Website: www.fufei-exhaust.com

mailto:fufei-exhaust@umail.hinet.net
http://www.fufei-exhaust.com


A Taida Motor Part Co., Ltd., fundada em 1997, é uma respeit-
ada fornecedora de peças e acessórios para performance 

de motocicletas e motores, com a marca própria TD.

A empresa, visualizou o enorme potencial do mercado de peças 
de performance para motocicletas e motores e concentrou-se 
no segmento há vários anos. Para superar a concorrência no 
mercado, a empresa importou máquinas para a fabricação de 
cabeças de cilindro e constantemente investe em conhecimen-
tos e tecnologia para estimular a capacidade de produção.

O seu desmedido empenho para tornar-se uma fornecedora 
mundialmente de ponta valeu a pena, já que a empresa agora 
produz vários tipos de peças de performance para motocicle-
tas e motores, incluindo acessórios para desempenho, kits de 
arrefecimento de óleo (com peças de troca de óleo), conecto-
res, cabeças de cilindro, juntas de cilindro e medidores de tem-
peratura de óleo. Ela construiu bases sólidas na Europa, EUA 
e Japão, com exportações em constante crescimento que foram de 20 à 30% ao longo dos últi-
mos anos. Além de OBM, a empresa também preenche as ordens de OEM e ODM.

Os destaques de vendas da empresas incluem a Cygnus, GY6, Dio e peças de motor para a 
GTS125, que são muito valorizadas entre renomados profissionais,devido a sua compatibili-

dade , estabilidade, facilidade de instalação e 
alto desempenho.

Taida Motor Part Co., Ltd.
Peças de performance para motocicletas e motores

GY6 oversize cylinder Kit  2V ( 232.69cc )

 Cygnus  oversize cylinder Kit  4V ( 288.5cc )      

Taida Motor Part Co., Ltd.
No. 50, Dongying 12th St., East Dist., 
Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2213-6599
Fax: 886-4-2213-1777
Email: td87185162@yahoo.com.tw
Website: www.td-motor.com.tw

Dio 54mm water cooler cylinder kit( 94.8cc )

http://www.td-motor.com.tw
mailto:td87185162@yahoo.com.tw


A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd.
Cordas / Cintos de segurança industrial e para carreiras, cintos de 
segurança, pontos de amarra etc.

Fundada em 1992, A-Belt-Lin Industrial Co. 
se conve r teu num dos ma io res , e ma is 

experimentados fabricantes de cintos de segurança 
em Taiwan, comercial izando produtos de alta 
qualidade, resistentes e   ável sob a marca “Abelt”, 
junto com outros fabr icantes de renome que 
produzem os mesmos produtos de qualidade como 
produtos de equipe original (OE) ou de desenho 
original (OD). 

Uma alta qualidade de A-Belt-Lin se mostra 
mediante a certificação conforme às normas de 
segurança incluindo FMVSS209/302, FIA, SFI, 
Marca E, CE, CNS etc.

Com forte P + D e fabricação na empresa, a 
empresa oferece uma ampla gama de produtos 
incluindo os cintos de segurança de carreiras, os 
cintos de segurança, fivelas e línguas, cinto de 
segurança industrial, pontos de amarra, ferragens, 
estilingues de elevação, estilingues redondos, 
almofadinhas, as peças plásticas, cordas de correias 
de reboque, arreio de competição, os acessórios 
do carro, arreio de inteira carroceria, e muitos outros, reclamando para produzir em casa todas as peças   nque com 
tecido, tingido no tecido, peças de fundição, injecção de plástico e máquinas de estampação de metal. 

A-Belt-Lin a  rma produzir vários cintos de segurança de alta gama para carreiras, todos têm certi  cação de FIA e 
SFI. As cordas e os cintos de segurança industriais incluindo arreio de carroceria completa são usados normalmente 
para proteger aos trabalhadores de quedas acidentais. Todos os produtos são CE aprovado, com os cintos de 
segurança e   velas que cumprem com as normas FMVSS209, FMVSS302 e SNC.  

A empresa fornece aos cintos de segurança (inclusos os cintos de carreiras) aos fabricantes de assentos para 
automóveis e distribuidores de peças de rendimento, especialmente em Europa e os Estados Unidos (que em 
conjunto representam o 70% dos rendimentos), bem como as cordas de amarra, cintos de amarre para uso nas 
clínicas, com a maioria das correias feitas de   os de poliéster e náilon de alta qualidade.

A companhia pôs em marcha uma divisão e  ciente do trabalho entre Taiwan e China, com um centro de Taiwán 
para produzir artigos de alta categoria, e uma fábrica de 100 trabalhadores em China fabricando os produtos em 
grandes volumes e a preços populares. (CV)

A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd.
No. 63, Pingan Rd., Ansi Village, Sioushuei Township, Changhua County, Taiwan 504
Tel: (886-4) 768-3100, 
Fax: (886-4) 768-3940
Correio Eletrônico: abeltc@ms32.hinet.net
Site Web: www.abeltc.com 

maito:abeltc@ms32.hinet.net
http://www.abeltc.com


Ching Mars Corporation
As luzes estroboscópicas, barras de luzes e sereias, barras de 
luzes LED, luzes de sinalização, luzes de advertência e as porras 
de trá  co

As luzes estroboscópicas, barras de luzes e sereias, barras de
luzes LED, luzes de sinalização, luzes de advertência e as porras

Ching Mars Corporation

Fundada em 1985 na Nova Cidade de Taipei, o norte de Taiwan, China Mars Corporation é um fabricante 
pro  ssional de diversas luzes estroboscópicas e de advertência para o uso em veículos.
A companhia começou fazendo luzes de 

adver tênc ia , e depo is ampl iou suas l inhas 
d e p r o d u t o s p a r a i n c l u i r l u z e s d e x e n ó n 
estroboscópicas, barras de luzes e sereias e outras 
luzes estroboscópicas para aumentar sua presença 
na linha. Depois a mais de 25 anos de dedicação 
à P + D e serviço ao cliente, a companhia adquiriu 
uma base sólida na corrente de fornecimento mundial das luzes estroboscópicas de automóveis e se 
posicionou habilmente como um fabricante de equipe original (OEM) de calibre mundial.

Com uma fábrica de 1.300 metros quadrados em Taiwan, a companhia lança um amplo espectro de 
produtos de aquecimento e luzes estroboscópicas para a automoção, que inclui as luzes estroboscópicas de 
multi-voltagem e luzes LED   ash, barras de luzes e sereias, barras de luzes LED, ampli  cadores de sereia, 
luzes estroboscópicas de segurança , luzes de emergência e focos de luz, luzes estroboscópicas AC, luzes 
giratórias, luzes de sinalização, bengalas de trá  co, alarmes de retrocesso e luzes estroboscópicas JSPS, 
bem como sereias e megafones de motor, equipe de segurança e os interruptores da janela de elétricos.

O esforço incessante da companhia na produção e a consistência da qualidade é uma de suas vantagens 
competitivas e se pode re  etir em sua série de lustres LED de advertência de cor ámbar, que passaram as 
provas de classe 1 e classe 2 requeridas por SAE Internacional para a segurança inquestionável.

A companhia recentemente lançou a série LED de barras de luz também demonstraram ser popular 
entre os compradores por sua alta qualidade e desenhos variáveis exterior. Com a 
cúpula de policarbonato ligeira e resistente, adotam um alto brilho 
que se comprovou para uma longa vida útil e estão 
disponíveis em várias cores, incluindo o 
ámbar, azul, vermelho e branco. 

Ching Mars Corporation
10F, No. 502, Daan Rd., Shulin Dist., New Taipei 
City, Taiwan
Tel: 886-2-8687-3877
Fax: 886-2-8687-3833
Correio eletrônico: sales@chingmars.com.tw
Site Web: www.chingmars.com.tw

http://www.chingmars.com.tw
mailto:sales@chingmars.com.tw


Dynamik Exhaust Industry Co., Ltd.
Sistemas de escape de alto rendimento, peças e acessórios de 
ajustes de precisão

Dynamik Exhaust Industry Co. Ltd., é um especialista veterano no desenvolvimento e fabricação de produtos 
do sistema de escape de alto rendimento e de peças de alta categoria para peças e acessórios de ajustes 

de precisão. Depois de construir uma base sólida no mercado de sistemas de escape, a empresa se diversi  cou 
para converter-se num provedor versátil de artigos relacionados com o turvo de qualidade e durabilidade para o 
mercado de peças e acessórios de ajustes de precisão de alto nível.

Jerry Huang, presidente da Dynamik, a  rma que sua companhia agora se centra principalmente em OEM / 
ODM fabricando para clientes estrangeiros de epiezas de conversão, inclusos aos que se dedicam à compra-ven-
da ou distribuición de automóveis que promovem modelos de edição especial ou limitada, así como proporciona 
apoyo técnico y de fabricación a los clientes de conversión de turbo.

“ Estamos muito otimistas sobre o setor de ajustes de precisão de alta categoria, inclusive durante a recessão 
econômica mundial,” diz Huang, “ porque mais gente quer pagar menos do que um carro novo e quer melhorar 
seus carros mais velhos. Assim que nos temos estado movendo para converter-nos num provedor de produtos 
com total posta a ponto de soluções, porque nos encontramos com que a maioria dos motoristas que instalam 
sistemas de escape de alta categoria não só lhes agradaria substituir as tubagens, senão também adicionar out-
ras peças funcionais e estéticas.”

Com um enfoque claro, Dynamik agora trabalha com os clientes para construir equipes embaladas e integra-
dos, pelo que a empresa contribui ao desenvolvimento de diversas equipes de alta gama de ajuste desenhados 
especi  camente para um modelo de dentro e fora. Por exemplo, Dynamic oferece prestações de alta gama para 
os sistemas de escape de titânio num pacote com os kits de carroceria aerodinâmica, os elementos decorativos 
LED, e muitos outros.

Huang diz que a marca “DYNAMIK” de sua companhia construiu imagens claras de um rápido desenvolvimen-
to, melhor qualidade e rendimento superior. Além de aumentar nos rendimentos por vendas de sua própria marca, 
o volume de negócios de OEM / ODM também se incrementou signi  cativamente nos últimos anos

Dynamik Exhaust Industry Co., Ltd.
No. 8, Lane 204, Tatung St., Peitou, Taipei, Taiwan 112
Tel: (886-2) 2897-5206
Fax: (886-2) 2897-5208
Correio Eletrônico: sales@dynamik.com.tw 
Site Web: www.dynamik.com.tw



Kai Suh Suh 
Enterprise Co., Ltd.(KSS)

Diversos acessórios 
de arames

Kai Suh Suh Enterprise Co., Ltd. (KSS) se construiu 
uma reputação de 40 anos de profissionalidade, 

qualidade e serviço, tendo servido a mais de 40.000 
contas em 110 países com produtos de arames de 
grande alcance.. 

Ao ser capaz de cumprir com as certificações de 
qualidade mundial tais como VDE, GL, DNV, Lloyd, UL, 
CSA, ABS e RoHs, KSS dá ainda mais de relevo à su-
perioridade dos produtos, e com uma casta completa de 
produtos com certi  cações UL e CSA. 

KSS constantemente desenvolve produtos que aju-
dam aos clientes a criar rentabilidade para os usuários 
finais que elegem estes artigos para os trabalhos de 
arame e  ciente. 

KSS criou recentemente seu centro de operações de 
negócios mundiais na Zona Industrial Duchia, Distrito de 
Chiku, na Cidade de Tainan, ao sul de Taiwan, repartido 
em 1,8 milhões de pés quadrados para incluir uma mod-
erna planta de produção totalmente automatizada.

A empresa KSS com certi  cações ISO 9001 e 14001 
oferece uma ampla gama de produtos, incluyendo-
manejo de cabos e acessórios para o enrutamiento, 
conectores elétricos, casquillos de calor, as partes de 
PCB, tubos isolante PVC etc., com uma efectivísima 
organização põe juntos todos os tamanhos de cabos; 
o fabricante pretende adotar sistemas avançados, con-
trolados por computador , com maquinas de injecção 
e máquinas de extrusión para elaborar mais de 1000 
produtos. (QL)

Kai Suh Suh Enterprise Co., Ltd. 
(KSS)

38, Yen Ping N. Road, Sec. 1, Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2555-1929 (24 linhas)
Fax: 886-2-2556-0052 (5 linhas)
Site Web: www.kss.com.tw
Correio Eletrônico: kss@mail.kss.com.tw



Takamori Takamori Enterprise Co., Ltd.
Melhoramento de volantes, volante de cor de   bra de 
carbono, etc.

Fundada no ano 2000, Takamori é uma empresa muito inovadora especializada 
no desenvolvimento de peças de disfarce de automoção. Nos produtos mais 

importantes da empresa se incluem diversos acessórios de cosmética como 
cobertas de espelhos LED, anéis de luzes traseiras, volantes, etc.

A própria marca “Tisso” da companhia mais o lema “Diriges teu Mundo” 
chegaram a ser muito famoso no mercado internacional de peças de luxo durante 
muitos anos, graças a sua longa dedicação à investigação e desenvolvimento do 
produto e à melhora da produção técnica.

Takamori está desenvolvendo atualmente novos volantes de um material de 
  bra de carbono. A nova linha de produtos de Takamori se espera atingir uma 
posição ainda mais alta no mercado de luxo.

A empresa a  rma que mudou seu enfoque no desenvolvimento e a produção 
de volantes de madeira de alto nível e volantes acentuados com madeira nos 
últimos anos, dedicada ao fornecimento de peças e acessórios para carros 
populares de Europa.

Takamori se sente muito orgulhosa de seus produtos, pois são reclamados 
por ser fortes, so  sticados, elegantes e maciços; demais estão desenvolvidos 
para que a condução seja algo mais agradável 
para os motoristas de todo mundo.

Takamor i a f i rma que encont rou um 
nicho num dos mercados mais competitivos 
e teve bastante sucesso, tudo obrigado 
ao conhec imento da empresa sobre o 
fornecimento de produtos de excelente 
qual idade que sat is fazem as d iversas 
necessidades dos clientes. 

Todas os produtos da empresa têm que 
passar por umas provas e inspeções muito 
estritas para assegurar que são duráveis, 
seguros e cômodos. É por isso que seus 
volantes de luxo são muito populares entre 
os fabricantes de automóveis japoneses, e 
ademais os clientes estão impressionados 
com seu desenho ergonômico.

Para distinguir a diferença entre seus produtos 
com os dos compet idores de baixo custo, 
Takamori opera atualmente numa moderna fábrica 
no norte de Taiwan.

 

Takamori Enterprise Co., Ltd.
7F.-5, No. 3, Wuchuan 1st Rd., Hsinchuang District, 
New Taipei City 24892, Taiwan
Tel: (886-2) 2299-1758
Fax: (886-2) 2299-1759
Site Web: www.tisso.com.tw
Correio Eletrônico: taka.mori@msa.hinet.net



Tesor Plus Corp. 
Encalço e segurança do telefone inteligente, 
rastreador móvel para o telefone inteligente, sistema 
de segurança,

Fundada em 1989, a empresa Tesor Plus Corp. que tem certificados ISO 
9001 e ISO / TS 16949, especializa-se no desenvolvimento e fabricação de 

imobilizadores e alarmes de segurança de carros. Os produtos de qualidade da 
própria marca “Tesor” da empresa são populares entre os clientes de todo mundo 
por sua alta qualidade, durabilidad e funcionalidad avançada.

Os produtos de qualidade da empresa aprovam uns padrões de segurança e 
de qualidade importantes a nível internacional, tais como CE, E13, FCC, etc.

Com uma forte capacidade de P + D na empresa, a companhia oferece uma 
ampla gama de produtos, incluindo o rastreador e o sistema de segurança de 
telefones inteligentes mais avançados, rastreador móvel de telefones inteligentes, 
Sistemas GPS de seguimento, alarmes bidirecionais a distância/iniciador, alarmes 
de segurança a distância, alarmes de montagem própria, retransmissão sem   o, 
imobilizadores, sensores do estacionamento, sistemas de trancamento central 

O novo sistema de seguimiento de telefones inteligentes e de segurança Tesor SM100 tem muitas características 
e vantagens, incluindo a localização e mostra onde se encontra o veículo usando Google Map no dispositivo de mão; 
armar / desarmar o sistema de segurança desde qualquer lugar do mundo; receber alertas de alarme, realizar com-
probaciones do lugar, e activar o dispositivo do corte de segurança do motor, ou de forma remota arrancar / deter o 
dispositivo mediante o uso do iPhone de Apple, Blackberry de RIM, bem como um Android ou modelos de telefones 
inteligentes da plataforma Móvel Window.

Outro produto inovador da empresa, o rastreador de telefone móvel inteligente SM500, pode: 
-- Localizar e rastrear a localização de pessoas ou veículos em qualquer 

parte do mundo através de Google Maps;
-- Receber SOS, alertas de batería baixa ou movimentos em todo mun-

do;
-- Estacionar o carro / encontrar o carro;
-- Tomar uma foto / veri  car uma foto;
-- Conduzir advertência e conta regresiva do tempo de estacionamento 

de carro;
-- Tem também a mesma função de uma caixa negra, e
-- Não se precisa pagar os serviços de rastreo nem também não a insta-

lação. 

Tesor Plus Corp. 
6th Fl., No. 11, Alley 11, Lane 327, Sec. 2, Chung-Shan Rd., Chung-Ho 
Dist., New Taipei City, Taiwan 235
Tel: +886-2-8245-9108  
Fax: +886-2-8245-9107  
Correio Eletrônico: tesor.plus@msa.hinet.net 
Web: www.tesorplus.com



Desde a sua criação em 1966, King Ho Shing Brass Forged Co., Ltd. tem dedicado-se na 
fundição de bronze em uma fábrica de produção de 5000 metros quadrados em Taiwan.

A veterana fabricante tem 
s is temat icamente fe i to 
pesquisas e estudos para 
aperfeiçoar a sua eficiência 
e capacidade de produção 
com a  imp lan tação  de 
avançados softwares, tais 
como CAD e CAM, para 
aprimorar a sua capacidade 
de P & D . E esforços de 
estabelecer a empresa 
além de seus pares.

A empresa abrange uma 
gama de produtos e peças 
indust r ia is ,  acessór ios 
para banheiro, autopeças, 
peças de equipamentos 
de combate a incêndios, 
terminais elétricos,peças de 
liga de latão, peças de liga 
de alumínio , forjamento e 
peças fundidas de vários 
tipos de  metais.

Além disso, a empresa é especialista em ferramentas e atividades relacionadas com metais, 
usinagem CNC, jateamento de areia, polimento, pintura em placas , capaz de OEM e fabricação 
personalizada.

King Ho Shing Brass Forged Co., Ltd.
Válvulas de Bronze, Engrenagens, Forjamento, 
Fundição,Peças OEM , Auto Peças

King Ho Shing Brass Forged Co., Ltd.
No. 68, Dongping Rd., Lisheng Li, Hemei Town, 
Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-735-0011; 735-0012
Fax: 886-4-735-1629
Email: sales@king-ho-shing.com
Website: www.king-ho-shing.com



Smartphone rastreador e bloqueador, tela sen-
sível ao toque, Alarme Two Way (De Ignição), 
Controle Remoto Two Way (De Ignição).

Smartphone Rastreador e Bloqueador
Localiza e mostra atráves da internet onde está o veículo pelo Google 
Maps no Smartphone, Bloqueio / desbloqueio, recebe alertas caso o 
alarme do auto disparar, verifica a localização do veículo, bloqueio do 
motor de partida, Liga / Desliga remotamente o motor ... e muito mais.

• SM100: GPS / GSM / Alarme Remoto com sistema 3 em 1.
• SM100 + VH710RS: GPS / GSM / Alarme Remoto / Acionamento do motor com sistema 4 em 1.
• SM200 GPS / GSM Sistema com porta de dados RS232 
 ．Funciona com alarme One Way ou Two Way (Ignição) com porta de dados para GSM
 ．Funciona com kit de partida VH720 afim de ligar o carro a distância, o carro deve possuir botão de partida. 
 ．Funciona com os modernos alarmes UG200D usando Controle Remoto O.E.
 ．Funciona com módulo de interface CANBUS para conexão com CANBUS auto
 ．Podemos trabalhar com O.E ou reposição de alarmes de qualquer marca .

Smartphone e Rastreador Portátil (SM500)
Permite o rastreamento do veículo ou da pessoa através da internet em tempo real através do Google Maps no Smatphone , 
Função SOS , sensor de aproximação , bateria fraca ,pré defininição de aréa, alerta de velocidade, estacionamento e localização 
do auto, caixa preta ...

Não é exigido nenhum servidor de rastreamento .
Disponíveis para iPhone, BlackBerry, Android OS e Windows Mobile. 

Tela Sensivel ao Toque - Alarme Two Way ( Ignição)
Telas sensivel ao toque e visor colorido (Ignição)
Antena Oculta TS11(Torsion Spring).
• LCD deTFT visor colorido sensivel ao toque.
• Controle Remoto de longo alcance.(1000m)
• Funções e confirmação de alertas no visor.
• Confirma os comandos e responde com alertas em diferentes cores no visor  
  por voz ou vibração do motor.
• 2 diferentes idiomas e vozes.
• 8 diferentes fundos de tela.
• Opera em 4 autos .
• Bateria recarregável de longa duração .
• Função anti-sequestro .
• Funções de partida remota do motor.
• Controle remoto para a porta da garagem.
• Função achados e perdidos.
• Iluminação Básica, adaptador de energia, TV, controle remoto stéreo (TS11).
• Bússola (TS11).
                                                                         
2-Controle Remoto Two Way (Ignição)
• Visor de LCD do alarme
• Visor de LCD Alarme de Ignição
• Visor de LCD Destravamento das portas do auto .
• Salto de Frequência 
• Diálogo . 
• Antena Oculta 
• 1 Botão de Controle Remoto da Ignição .

É bem-vindo ordem de OEM / ODM para Alarmes Two Way e 
desenvolvimento de novos produtos.

Tesor Plus Corp.
6thFl., No.11, Alley11, Lane 327, Sec. 2, Chung-Shan Rd., Chung-Ho Dist. New 
Taipei City, Taiwan 235

Tel: +886-2-8245-9108  Fax: +886-2-8245-9107
E-mail: tesor.plus@msa.hinet.net 
http://www.tesorplus.com

Tela Sensivel ao Toque - 
Alarme Two Way ( Ignição)

Smartphone Rastreador e Bloqueador (SM100)
Smartphone e Rastreador Portátil (SM500) 

2-Controle Remoto Two Way (Ignição)

TS1 TS11



A Huatai Electric Cable and Wire Co.. é uma empresa com as 
seguintes certificações: ISO 9001, QS 9000 e ISO / TS 16949, 
que especializou-se na fabricação de chicotes automotivos de 
alta qualidade e produtos relacionados, principalmente para 
aplicações automotivas e  motocicletas. Todos os produtos da 
Huatai são 100% compatível com a diretiva RoHS.

A empresa foi criada em 1982, tornou-se uma das veteranas 
de Taiwan em seu ramo. Inicialmente fabricava somente fios 
e cabos de todos os tipos, após dois anos, optou especializar-
se no desenvolvimento e produção de cabos confiáveis de alta 
qualidade para automóveis e motocicletas. Com esse objetivo, 
a empresa empenhou-se na qualidade e na atualização de sua 
tecnologia .

Um dos objetivos da Huatai é a constante melhoria da qualidade assim como a entrega rápida e a lucratividade do cliente. Os 
clientes interessados em maiores informações visite o seu site ou entre em contato.

A companhia opera atualmente uma moderna fábrica, integrada e altamente eficiente em Taiwan, com uma capacidade de 
fabricação de cerca de 25.000.000 metros de fios e cabos por mês. Sua produção inclui produtos padronizados, bem como 
produtos personalizados de acordo com as especificações do cliente.

Huatai Electric 
Cable and Wire Co., Ltd.
Fios Automotivos (cablagem), Chicotes, Montagem de cabos

Após anos de diligentes esforços a empresa afirma que 
tornou-se conhecida no mercado internacional devido a 
fabricação de excelentes fios para automóveis e na produção 
de cabos e como tambem a sua excelente qualidade e bons 
serviços. A Huatai diz que ganhou a fidelidade de seus 
clientes, a maioria dos quais se tornaram parceiros comerciais 
de longo prazo. Você está convidado a unir-se a sua família e 
trabalhar em conjunto para a criação de um futuro melhor.

Huatai Electric Cable and Wire Co., Ltd.
14-3 Wulin St., Shulin District, New Taipei City, Taiwan 238
Tel: 886-2-2683-5095                 Fax: 886-2-2683-6179
E-mail: sales@huataiwire.com   Website: www.huataiwire.com



Tair Wang  Enterprise Co., Ltd.
Maçanetas para Porta de Autos, Calotas, Fixadores 
de Placas de Identificação para Autos, Produtos de 
Liga de Zinco e Fundição.

Tair Wang Enterprise Co. dedica-se a fabricação e 
fundição de liga de zinco e alumínio desde a sua criação 

em 1978, tornando-se uma das mais experientes de Taiwan 
em sua área.

Com mais de três décadas de experiência, Tair Wang produz 
uma vasta linha de produtos de fundição de liga de zinco e 
alumínio, incluindo adaptadores de rodas, calotas, botões 
puxadores, maçanetas para porta de autos, fixadores de 
placas de idendificacao, pescoço d'água, capas de pedal, 
espaçadores de rodas ,manivelas para janelas, maçanetas 
de portas e emblema letreiro usado principalmente em 
casas, carros e motocicletas. A empresa também fornece 
peças e componentes para máquinas agrícolas, elevadores 
e ferramentas manuais.

A empresa atualmente exporta 95% da sua produção para 
o uso em motocicletas Harley-Davidson e produtos de 
elevação da Rotary, dando-lhe um alto perfil global.

O Alto desempenho da Tair Wang são atribuidos em parte à 
sua forte capacidade de produção, que é impulsionada por 
uma sólida linha de equipamentos de fabricação aferidos 
periodicamente, incluindo máquinas de fundição de zinco, 
com capacidades que variam de 80 a 300 toneladas e 
máquinas hidráulicas de perfuração. O seu experiente know-
how é um dos fatores decisivos para o sucesso da empresa.

Um consistente compromisso com a qualidade 
ajuda a empresa a def in i r  o tom para sua 
concorrência. Usando instrumentos de inspeção de 
precisão , tais como microscópios de medição de 
vídeo, teste de névoa salina (CASS) e um medidor 
de espessura A & B usado em seu laboratório 
de CQ, a empresa realiza medidas rigorosas de 
controle de qualidade durante todo o processo de 
produção. Um dos resultados desses esforços é a 
certificação Tair Wang ISO-TS16949.

Tair Wang Enterprise Co., Ltd.
No. 140, Yilin Rd., Rende Dist., Tainan City, 717, 
Taiwan
Tel: 886-6-279-1216 ~ 8
Fax: 886-6-270-0169
Email: Lawrence@tairwang.com
Website: www.tairwang.com



O Tzy King Enterprise Corp. é especializada na fabricação e comercialização de uma 
variedade de espelhos automotivos internamente e no exterior desde a sua fundação em 

1976.

  Por mais de três décadas de dedicação a este negócio temos visto a empresa evoluir como 
uma experimentada fabricante de espelhos automotivos e dotada de uma sólida reputação 
nos países emergentes do Oriente Médio, África e América Latina.Alguns de seus produtos 
que são comercializados sob a própria marca “KingMirror” , tornaram-se muito procurada 
para peças de reposição.

  Um dos principais atrativos da empresa são os espelhos de automóveis de consistente 
qualidade, que é atribuído em parte à sua sofisticada capacidade de produção e em parte 
pela melhoria contínua das medidas de controle de qualidade realizados na fábrica. A 
empresa foi aprovado pelo sistema ISO 9001 e todos os seus produtos com certificação da 
CE.

  Tzy King também é famosa pela constante melhoria de sua eficiência de fabricação, o 
que lhe permite disponibilizar produtos com o menor custo possível. Esta relação de custo 
beneficio de nossos produtos resultam em facilidades para os clientes estrangeiros da 
empresa com propósito de conquistar mercados.

  A empresa está fortemente comprometida com a satisfação do cliente, garantindo aos seus 
clientes um serviço rápido e entrega no prazo, sempre pronta para ajudá-los com a resolução 
de problemas com base no seu experiente know-how.

Tzy King 
Enterprise Co., Ltd.

  Espelhos Automotivos

Tzy King Enterprise Corp.
No. 12-1, Xin’ai Rd., South Dist., 
Tainan City, 70255, Taiwan
Tel: 886-6-291-8789
Fax: 886-6-291-3789
Email: kly.king@msa.hinet.net
Website: www.kingmirror.com.tw



Fundada em 1979, Yow Jung Enterprise Co., Ltd. é um experiente produtor e fabricante de peças 
de reposição automotivas elétricas e eletrônicas de alta qualidade . Há muito tempo atingiu o seu 

objetivo fundamental de tornar-se uma especialista em sistemas eletrônicos de ignição para motores 
de combustão.

A empresa argumenta que após um longo período de constante crescimento, tornou-se um das 
fornecedoras de reposição de módulos de distribuidor de ignição mais abrangente do mundo. A 
empresa está sempre buscando modos de usar o seu extenso know-how na área de eletrônica 
automotiva para aperfeiçoar mais ainda as suas operações e constantemente diversificar a sua linha 
de produtos.

Yow Jung possui as seguintes certificações:TS 16949, ISO 2001, ISO 14001 e OHSAS 18001. 
Comercializa seus produtos em todo o mundo sob a sua própria marca “YJ” e também fornece 
produtos para outras marcas globais . Os produtos são amplamente utilizados em automóveis, 
motocicletas, iates, aeronaves leves e máquinas industriais.

A empresa oferece mais de 800 modelos de módulos do distribuidor de ignição. Seu catálogo de 
produtos também inclui mais de 2.000 tipos de bobinas de ignição, bobinas de ignição de orifício para 
vela (Pencil Coils), sensor do eixo de manivela,sensores TPS / MAP / AFM / ABS e corpos de borboleta 
,como também atuadores de marcha lenta para os carros japoneses, europeus e norte-americano.

Em 2007 a empresa começou a desenvolver e produzir uma grande variedade de sensores para 
veículos, tornando-se rapidamente uma linha abrangente de manivelas, came, acelerador, controlador 
de ventoinha , engrenagem de batida, sistema de travagem antibloqueio, cilindro e outros tipos de 
sensores.

Yow Jung Enterprise Co. Ltd.
No. 23-97, Datong Rd., Niaosong Dist., Kaohsiung City, Taiwan 833
Tel: 886-7-731-1981
Fax: 886-7-733-1255
E-mail: service@yowjung.com 
Website: www.yowjung.com 

Yow Jung 
Enterprise Co. Ltd.

Módulos de Distribuidor 
de Ignição, Bobinas 
de ignição de orifício 
para vela (Pencil Coils), 
Módulos de Ignição, 
Sensores, etc



Zung Sung Enterprise Co. Ltd.
Pisca-piscas de LED, relés de pisca-
pisca, disjuntores, motores de partida 
solenoidal e etc

Zung Sung Enterprise Co. Ltd.
No. 26, Lane 132 , Sec. 1, Zhongxing Rd., Hemei Township, Changhua County , Taiwan 50854
Tel: 886-4-736-0023, 736-0024       Fax: 886-4-735-5713         
E-mail: zung.sung@msa.hinet.net, zungsung@ms14.hinet.net, zungsung@zungsung.com
Website: www.zungsung.com.tw, www.zungsung.com

FLASHER RELAY

Fundada em 1989, Zung Sung Enterprise Co. é uma companhia com 
certificação ISO 9001:2008 que dedica-se à produção de componentes 

eletrônicos para automóveis e motocicletas. A empresa possui internamente 
uma forte equipe de P & D e capacidade de produção e sempre oferecendo 
alta qualidade em seus serviços.

Zung Sung oferece uma grande variedade de produtos, incluindo piscas de 
LED, relés de pisca-pisca, disjuntores, relés, motores de partida solenoidal, 
motores do limpador de pára brisa, e resistências, tornando-se um 
fornecedor ideal "balcão único" que atende as solicitações de clientes para 
pequenas produções como também para grandes e variadas quantidades. 

A empresa destaca que as tendências atuais dos produtos de auto elétrica 
são " compacto, pequeno, leve e fino". Com grande experiência de 
produção e um conjunto completo de modernos equipamentos , Zung Sung 
está confiante em sua completa capacidade em projetar e produzir produtos 
de alto calibre.

A qualidade dos Produtos Zung Sung são muito populares entre os clientes 
nos principais mercados como América do Norte, Japão e Oriente Médio.

Na sua moderna fábrica localizada em Changhua, região central de Taiwan, 
os qualificados funcionários da empresa usam equipamentos de fabricação 
avançada para alcançar uma produção mensal com cerca de 150.000 
piscas, 100.000 piscas eletrônicos, 50.000 relés e 100.000 disjuntores.

SOLENOID 
STARTER SWITCH

CIRCUIT 
BREAKER

LED FLASHER



Lung Ming Li Co., Ltd.
Mangueiras PTFE(Teflon®) Trançadas de Aço Inoxidável; 
Mangueira de Freio; Mangueira Hidráulica; Mangueira para 
Vapor; Mangueiras para Substâncias Químicas

Lung Ming Li Co., Ltd.
Bldg. C, No.30, Alley 689, Lane 18, Sec.1, Hsinan 
Rd., Wujih Dist., Taichung City, Taiwan 41462
Tel: 886-4-2335-9090
Fax: 886-4-2335-9191
Email: lomili.tflex@msa.hinet.net
Website: www.lml-hose.com.tw

Fundada em 1999, Lung Ming Li Co. tornou-se uma importante fornecedora 
mundial de  mangueiras de freio de politetrafluoretileno (PTFE) e 

respectivos acessórios ,comercializados com as suas próprias marcas “Dragon” 
e “Dragonfly”. A empresa também goza de uma sólida reputação como uma 
excelente fornecedora de OEM (fabricante de equipamento original).

 A linha de produtos da Lung Ming Li engloba mangueiras PTFE de freio 
de aço inoxidável trançados, mangueiras PTFE SS em diferentes diâmetros, 
mangueiras de borracha de direção hidráulica, mangueiras PTFE SS de óleo 
de manivela, mangueiras bobina, mangueiras de freio,mangueiras de ar para 
alta pressão e alta resistência ao calor, óleo,mangueiras de aço e diversos 
acessórios e adaptadores. Esses produtos são amplamente utilizados em 
automóveis, motocicletas, armas de paintball e outros itens.

Uma das principais características dos produtos da empresa é a garantia 
comprovada. As mangueiras de PTFE SS do sistema de freio, por exemplo, 
que podem resistir a temperaturas que variam de menos de 60 graus a 260 
graus Celsius, foram certificados pelos principais padrões internacionais, 
incluindo US DOT, FMVSS 106, SAE J1401, ADR 7/00, TSD 106, GB 16897 e 
JIS D2601: 2006 (JSAE/JSA). A empresa também desfruta da certificação ISO 
9001 de produção e controle de qualidade.

Todos os produtos da empresa são fabricados em Taiwan, os tubos internos de PTFE(Teflon) são feitos de 
materiais importados exclusivamente pela DuPont dos EUA para garantir uma elevada qualidade. A empresa é a 
única fabricante de Taiwan que conquistou no EUA a certificação do Departamento de Transporte para todos os 
seus tubos de PTFE(Teflon®).



Vespark Industrial Co., Ltd. 
Velas Aquecedoras para Motores a Diesel

Por mais de 40 anos Vespark Industrial Co., Ltd. é especializada na produção de 
velas aquecedoras de reposição para carros a diesel, caminhões, ônibus e motores 

industriais. A empresa oferece centenas de modelos feitos em suas fabricas com 
certificação ISO9001, principalmente para o mercado japonês, mas também para 
algumas marcas e modelos americanos e europeus .

Fundada em 1972, Vespark tornou-se líder no fornecimento de velas para motores a diesel em 
Taiwan e declara que as suas velas de altíssima qualidade podem fornecer um aquecimento 
mais rápido e partidas mais seguras mesmo em baixas temperaturas.

Oferece uma linha completa para Daihatsu, Hino, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Toyota e Mazda, 
Vespark acrescenta cerca de 20 a 30 modelos de novas velas em sua linha a cada ano, e de 
forma competente desenvolve encomendas em pequenas quantidades para itens especiais.

A empresa coopera estreitamente com cerca de 30 contratadas no centro de Taiwan, além 
de lidar internamente com as principais tarefas de processamento. A empresa também foi 
uma parceira de longo prazo com técnicos e suprimento para a Bosch e foi a única fornecedora para a marca 
alemã do sudeste da Ásia desde 1992, dando-lhe acesso aos principais técnicas para a produção de velas de alta 
qualidade com brilho e padrões de equipamento original (OE) .

A Vespark desenvolve e fabrica todos os quatro tipos de velas para motores a diesel, incluindo o tipo padrão de 
temperatura de 800 graus Celsius após 15-30 segundos; tipo rápido - 800 graus Celsius  após 15-20 segundos; 
tipo QGS - 900 graus Celsius após 10 segundos, e a mais recente o tipo super rápido - 950 graus Celsius após 3 
a 6 segundos. Para garantir o melhor desempenho e durabilidade a Vespark utiliza bobina e tubo aquecedor de 

de alta qualidade e peças importadas dos EUA, 
Japão e Europa.

Vespark Industrial Co., Ltd.
No. 7, Sec.2, Fuhsing Rd., Taichung, Taiwan 40245
Tel: (886-4) 2261-9568
Fax: (886-4) 2262-8842
Website: www.vespark.com
E-mail: vsp@glowplug.com.tw                                            

                                                            sales@vespark.com



Hung Lum Auto Parts Co., Ltd.

Hung Lum Auto Parts Co., Ltd.
Peças e acessórios para motocicletas, junta de motocicleta, 
ATVs (veículos para qualquer tipo de terreno), motocross, 

snowmobiles etc .

Fundada em 2004, Hung Lum Auto Parts Co., Ltd. é especializada 
no desenvolvimento e fabricação de uma ampla variedade de 

peças e acessórios para motocicletas, veículos para qualquer tipo 
de terreno (ATVs), motocross, Harley Davidsons, snowmobiles, 
automóveis e motores de popa.

Amparada pela larga experiência e know-how, Hung Lum fornece mais 
de 1.000 produtos, incluindo espelhos retrovisores, kits de vedação, 
retentores, partes de embreagem, pastilhas de freio e sapatas, velas e 
muitos outros, os quais são admiradas por clientes em todo o mundo 
por sua alta qualidade, durabilidade e confiabilidade.

A Empresa afirma que fornece peças e acessórios de qualidade para 
as principais marcas de PTW , ATV, snowmobile, especialmente para 
Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Polaris, KTM, Rotex e outros, a 
empresa salienta o seu profundo conhecimento dos fabricantes em 
Taiwan e na China, com escritórios e fábricas em ambos os lugares e 
portanto pode auxiliar os clientes globais a alcançar a melhor relação 
custo x benefício em produtos.

A Hung Lum também aceita encomendas personalizadas, ela sabe 
que cada mercado possui necessidades específicas e pode servir-
se de sua vasta rede de subcontratante para fornecer produtos feitos 
sob medida.

Hung Lum aumentou a sua capacidade de produção na sua fábrica 
em Tainan,localizada ao sul de Taiwan, e em 2009 modernizou a 
produção de juntas de desempenho.

Com uma gestão avançada e equipamentos de fabricação de última 
geração, Hung Lum garante a plena satisfação do cliente.

Hung Lum Auto Parts Co., Ltd.
No.156, Lane 523, Sec. 3, Chungcheng Rd., Rende Dist., Tainan City, 
Taiwan 717
Tel: 886-6-2737561-5
Fax: 886-6-273-9273
Website: www.hunglum.com
E-mail: hengxiang_autoparts@vip.163.com



Yeeu Chang Enterprise Co., Ltd.
Luz Led para Automóveis, Luz Estroboscópica, Luz LED diurna, 
Luzes de freio brak lights, Luzes LED de Advertência, Lanternas 
Automotivas.
Yeeu Chang Enterprise Co. foi fundada em 1990 e tornou-se uma grande especialista no desenvolvimento e 
fabricação de produtos de iluminação automotivos e acessórios relacionados.

A empresa possui uma vasta experiência e profundo know-how na fabricação de produtos de alta qualidade com 
fábricas em Taiwan e na China. Congratula-se com ordens de OEM e ODM dos parceiros globais.

Amparada por sua experiente equipe de P & D que favoreceu a Yeeu Chang no desenvolvimento e fabricação de 
uma ampla gama de produtos, incluindo luzes LED automotivas, luzes diurnas, luzes de freio brakelights, luzes 
LED de advertência, lanternas automotivas, Luzes LED, luzes néon decorativas, luzes de néon, buzinas alarme, alto-
falantes reversíveis com circuito integrado de voz, suporte iluminados para placas automotivas, luzes decorativas, 
adesivos de diamantes e outros acessórios. A empresa afirma que todos os seus produtos oferecem alta qualidade, 
preços competitivos e que é capaz de fornecer a certificação necessária para diferentes mercados regionais.

A sua filosofia corporativa, Yeeu Chang diz, é “Alta Qualidade, Inovação Contínua e Criação de Lucro Recíproco." 
Para atender as necessidades de um mercado em constante mudança, a empresa nunca perdeu o ímpeto em seu 
propósito para desenvolver e produzir os produtos exigidos pelos clientes em todo o mundo.

Para atender as tendências do mercado global e aumentar a sua competitividade a Yeeu Chang construiu em 1999, 
uma nova fábrica em Jiashan, na província de Zhejiang na China. Essa fábrica juntamente com as instalações de 
produção em Taiwan desenvolve produtos com funções avançadas e características próprias (É o núcleo competitivo 
da empresa) que foram desenvolvidas por sua equipe interna de 
P & D.

A maioria dos produtos da empresa são certificados internacionalmente, incluindo E-MARK e CE e são projetados 
para superar a classificação ambiental IP66 à prova d’água.

Yeeu Chang Enterprise Co., Ltd.
3F, No.168, Li De St., Jung He Dist., 
New Taipei. City, Taiwan 
Tel: 886-2-3234-5050
Fax: 886-2-3234-5151
E-mail: yeeuchang@yeeuchang.com.tw 
Website: www.yeeuchang.com.tw
Website: www.yeeuchang.com



Super Nut Industrial Co., Ltd.
Rebite Cego com Porca, Peças Forjadas a frio, 
Insertos em Latão, Peças auto Rebitáveis e Peças 
usinadas em CNC .

Super Nut Industrial Co., Ltd.
No. 218-2, Lane 600, Shien Dong Rd., Sec. 1, 
Chang Hua City 500, Taiwan 
Tel: 886-4-752-6888
Fax: 886-4-752-6887
Email: sales01@super-nut.com.tw   
           Super.nut.tw@gmail.com
Website: www.super-nut.com.tw

Fundada em 1975, Super Nut Industrial Co. Ltd. dedica-se a 
fabricação de fi xadores de qualidade, localizada no município de 

Chang Hua, em Taiwan.

A empresa começou com a utilização de uma moldadora por sopro de 
duas cabeças a frio para a produção de rebites, acessórios para couro 
e bornes. Mais tarde, o processo de fabricação foi ampliado com um 
moderno moldador a frio multi-estágio para aumentar a variedade dos 
seus produtos. Hoje este fabricante fornece uma grande variedade 
de fixadores, incluindo rebites cegos com porcas padronizadas e 
específi cas, rebites cegos especiais, rebites sólidos e tubulares, parafusos, porcas de rebites, bornes, parafuso 
prisioneiro auto rebitável, porcas e isoladores, inserções de bronze e peças usinadas em CNC. Todos estes 
produtos podem ser fabricados com qualquer combinação de material.

Para garantir a melhor qualidade, a empresa dirige seus processos de fabricação de acordo com os padrões 
internacionais e emprega rigorosas medidas de controle de qualidade. Com uma variedade de modernos 
instrumentos de medição são utilizados no atual processo, tais como força de tração e medidores de tensão, 
projetores 3D, medidor de dureza e máquinas de seleção ótica. Todos os testes são realizados na fábrica que 
foram certifi cadas com a ISO 9001em 2008.

Esta empresa é capaz de OEM (fabricação de equipamentos originais), como também, é amparada por sua 
consumada capacidade de produção interna: desde o desenvolvimento de moldes e supervisão de todo 
o processo, tais como roscas, rebitagem, soldas, solda a ponto, torneamento e tratamento térmico para 
galvanoplastia, tratamento anódico, pintura esmaltada e tingimento negro.

Embora mantendo entregas rápidas e 
preços competitivos, este experiente 
fabricante também orienta os clientes 
com o desenho, protót ipos e com 
experientes profissionais na resolução 
de problemas de serviços que visam 
promover parcerias que beneficiam os 
seus clientes.



Desde a sua fundação a A-Belt-Lin Industrial Co. especializou-se na 
fabricação de cintos de segurança, produtos e acessórios relacionados.

A empresa é reconhecida por sua perfeita integração em todas as fases do 
desenvolvimento e produção, desde a P & D e fabricação até os moldes para 
tecelagem de correias, tingimento de correias, injeção plástica e estamparia 
de metais, tudo isso respaldado por grandes conhecimentos das propriedades dos plásticos e metais utilizados, 
bem como uma linha completa de equipamentos de produção. Esta capacidade, know-how e equipamentos é que 
garantem a sua alta qualidade e efi ciência de produção que superam a concorrência.

O portfólio de produtos da empresa abrange uma ampla variedade de cintos de segurança, fivelas, cintos de 
segurança industrial, correias de segurança, correias para içar, eslingas redondas, cintos de competição, almofadas, 
alças de corda de reboque, cintos de segurança de competição, acessórios para carros, cintos, fivela de línguas, 
cintos de segurança para uso médico, ferramentas manuais, redes, produtos e equipamentos relacionados, alguns 
dos quais são comercializados sob a sua própria marca "Abelt. c".

Atualmente a empresa opera fábricas em Taiwan e na China, que passaram a certifi cação de qualidade ISO 9002 
pela British Standards Institute (BSI) e conquistou um número 
considerável de outras certifi cações, bem como a Sisir de Cingapura, 
GS da Alemanha, SGS dos EUA, SNC de Taiwan e a TNO da 
Holanda, atestando a qualidade e segurança de seus produtos.

A-Belt-Lin 
Industrial Co., Ltd.
Cintos de Segurança, Fivelas, Cintos de 
Segurança Industriais, Fixadores

Insatisfeita com o seu atual sucesso, a empresa enfatiza a 
sua vantagem competitiva através da implantação de linhas 
de forjamento, galvanoplastia e instalação de máquinas de 
moldagem de plástico por injeção e caminha para tornar-se um 
fornecedor referência em seu ramo.

A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd.
No. 63, Ping-an Rd., Anxi Village, Xiushui 
Town, Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-768-3100
Fax: 886-4-768-3940
Email: abeltc@ms32.hinet.net
Website: www.abeltc.com     



Coplus Inc.
Tampas de radiador, tampas para tanques de combustível, 
tampas de enchimento de óleo, luzes traseiras, luzes de 
neblina com luzes de circulação diurna (2 em 1), grades 
de radiador, etc.

Fundada em 1964, Coplus Inc. é uma empresa ISO / TS 
16949 e certificada ISO 9001 como também especializada no 

desenvolvimento e fabricação de auto peças de substituição de 
alta qualidade e alto desempenho, incluindo tampas de radiador, 
tampas de combustível, tampas de enchimento de óleo, luzes 
traseiras, luzes de neblina com luzes diurnas (2 em 1), grades 
para radiador e muito mais.

Todos os produtos da empresa são projetados e desenvolvidos 
internamente. Os produtos da Coplus são "100% Made in 
Taiwan" e são muito populares no mercado internacional devido 
a sua alta qualidade,funcionalidade e excelentes preços.

A empresa ressalta que o constante desenvolvimento dos 
produtos com excelente qualidade e estabilidade constituem a 
sua principal vantagem competitiva. Atualmente fornecem mais 
de 500 tipos de tampas para radiadores, tampas de combustíveis, 
tampas de óleo (incluindo medidores de pressão do radiador) 
para uma ampla gama de mercados tais como norte-americano, 
europeu, japones e para vários modelos de carros de passeio . 
Todas as tampas atendem aos padrões internacionais, tais como SAE, ECE, JIS, EPA dos EUA IM240, FMVSS301 e BAR97.

A Coplus oferece peças de alto desempenho que inclui principalmente luzes traseiras, luzes de neblina com luzes de circulação diurna 
(DRL) e grades de radiadores. Todas as peças são aprovados pelo DOT dos EUA e pela E-Mark (E4/E13) da Europa e muitos itens estão 
patenteados nos EUA, Europa, Taiwan e China. A empresa está expandindo a sua linha de produtos para aumentar a abrangência de ofertas.

Com excelente qualidade e funcionalidade, assim como projetos e funções exclusivas e inovadoras,os produtos da Coplus são muito 
populares na América do Norte, América Latina, Europa, Austrália, África do Sul, Sudeste Asiático e Japão. Além disso, a empresa oferece 
projetos e serviços de OEM e ODM para seus clientes.

A empresa recentemente apresentou a sua nova série BiLiGHT (luz de neblina com DRL 2 em 1) e a iGRiLLE com luzes LED e começou 
a divulgar mundialmente as marcas registradas "BiLiGHT" e " iGRiLLE".

Coplus Inc.
No. 7, Xinping Rd., South Dist., Tainan City, Taiwan 70266
Tel: 886-6-265-5599
Fax: 886-6-263-6868
E-mail: coplus@ms81.hinet.net
Website: www.coplus.com.tw



Char Mo Machine Co., Ltd.

Char Mo Machine Co., Ltd.
Cilindros Modificados , motores e peças para 

motocicletas, peças para motores.

Desde a sua criação em 1983, Char Mo Machine Co., Ltd. dedica se a fabricação de diversas peças para 
motores, principalmente para motocicletas.

O experiente fabricante mantém uma moderna fábrica em Taiwan, com avançadas máquinas-ferramentas 
e funcionários altamente qualificados que desenvolvem produtos da mais alta qualidade, incluindo cilindros 
modificados, tampas de cilindro, peças de cerâmica, cilindros de motor, kits de cilindros, pistões, anéis de pistão, 
etc. As peças para motores da empresa estão disponíveis para quase todas 
as grandes marcas de motos do mundo, incluindo a Yamaha, Suzuki, Piaggio, 
Peugeot, Honda, SYM, KYMCO, Aprilia, Derbi, Minarelli e Kawasaki.

Após anos de desenvolvimento, a empresa tem visto seus produtos procurados 
por compradores profissionáis e usuários finais na Ásia, Europa e América, 
especialmente nos  EUA e Japão. Os seus produtos também são muito 
conhecidos entre os motorizados de duas rodas (PTW) devido ao excelente 
desempenho e durabilidade.

As peças de motores da Char Mo tornou-se mundialmente popular devido a dedicação da empresa à P & D. A 
empresa alega que tem observado atentamente os diversos mecanismos de cilindros para assim desenvover 
peças específicas de motores de altíssima qualidade, segundo as tendências do mercado, com o objetivo de 
ajudar os clientes a obter maiores lucros com sua alta qualidade e produtos de alto desempenho.

O sucesso da equipe de P & D da empresa foi oficialmente reconhecida no país, por causa de algumas melhorias e 
inovações de seus produtos que foram patenteados pelo Bureau de Normalização, Metrologia e Inspeção do 
Ministério de Assuntos Econômicos de Taiwan. A empresa acolhe favoravelmente qualquer tipo de parceria em 
todo o mundo.

Char Mo Machine Co., Ltd.
No. 115-3, Tatung Borough, Anting Dist., 
Tainan City, Taiwan 745
Tel: 886-6-593-2845
Fax: 886-6-593-7068
Email: char.mo@msa.hinet.net
Website: www.charmo.com.tw



 

Em 1971 foi fundada a Guan Yu Industrial Co. com a missão 
de fabricar peças fundidas para ferramentas e peças 

mecânicas e por sua vez conquistaram as certificações ISO-
9001: 2000 e TS16949. Para atender a crescente demanda de 
auto e moto peças e, além disso, a empresa inovou o processo 
de fundição que ajudou a verificar itens com uma precisão 
de tolerância acima da média (na forma e na especificação) 
como também na precisão de fabrico que conseqüentemente 
eliminou processos adicionais, economizando matérias-primas, 
e assim reduzindo custos.

A Guan Yu produz uma vasta gama de produtos, usando 
aço carbono, aço, aço inoxidável e ligas de alumínio, para 
auto e moto peças, ferragens, peças mecânicas e acessórios 
para embarcações e peças para cortador de grama. Entre as 
principais categorias de produtos em seu catálogo estão às 
engrenagens de precisão, blocos deslizantes e de transmissão 
/ eixos cardan, virabrequins, eixos de compensação e bielas.

Em 2003 a Guan Yu transferiu se para a nova fábrica no centro de Taiwan com uma vasta linha de 
perfuração e forjamento assim aumentando a capacidade de produção e modernizando a sua capacidade 
técnica. A capacidade mensal da empresa é de cerca de um milhão de peças forjadas, cada uma pesando 
de 30 a 100 kg.

Com o aperfeiçoamento constante das instalações de produção e know-how, a Guan Yu afirma que oferece 
aos clientes os melhores serviços em qualquer parte. Para atender às necessidades do mercado, a empresa 

também investiu em medidores e instrumentos de controle de 
última geração, ou seja, projetor óptico, medidor de dureza 
Rockwell, microscópio metalográfico, analisadores de correntes 
parasitas, detector de falha por partículas magnética, máquina de 
medição por coordenadas e termômetro infravermelho.

Para garantir a melhor qualidade, a Guan Yu afirma que todos 
os principais processos de produção são totalmente integrados 
internamente em sua fábrica, desde o desenvolvimento do molde, 
aquisição de material, análise de material para a prototipagem, 
aprovação da qualidade dos produtos pelos clientes, corte, forja, 
tratamento térmico, torneamento e usinagem em CNC, inspeção 
do produto final, embalagem e entrega.

Guan Yu Industrial Co., Ltd.
No. 3-1, Wugong 6th Rd., Wufeng Dist., Taichung City, 
Taiwan 41353
Tel: 886-4-2333-1698
Fax: 886-4-2339-6855
E-mail: 2008guanyu@gmail.com
Website: www.guanyu-forging.com

Guan Yu Industrial Co., Ltd.
Produtos fundidos a quente, engrenagens de precisão, blocos 
deslizantes e de transmissão / eixos cardan, virabrequins, etc.



Cyner Industrial Co., Ltd.
Engrenagens e eixos para automóveis e motocicletas

Cyner Industrial Co., Ltd.
No. 30-3, 31st Rd., Taichung  Industry Zone , 
Taichung, Taiwan     

Tel: 886-4-2359-0000     Fax: 886-4-2359-6618

E-mail: cynermd@ms39.hinet.net

E-mail: cynerltd@ms3.hinet.net

Website: www.cyner.com 

A Cyner Industrial Co. foi fundada em Taichung, centro 
de Taiwan em 1978 e tornou-se a principal fabricante de 

engrenagens, (engrenagens,  engrenagem central, engrenagem 
planetária, engrenagem helicoidal, engrenagem de sincronismo, 
engrenagem da came, engenagem de manivela, engrenagem 
de equilíbrio, forjamento de engrenagem), eixos (eixo de 
transmissão, eixo principal, eixo de contagem, eixo central, 
eixo de comando, eixo estriado e eixo do rotor), óleo (peças 
para engenagens de bombas, marcha lenta), montagem de 
transmissão para automóveis, motocicletas, equipamentos 
agrícolas (trator), máquinas-ferramenta, carrinhos elétricos 
barcos e aeronaves, principalmente em base de OEM / ODM 
(fabricação de equipamentos / design original). 

A empresa constantemente desenvolve a capacidade de sua 
equipe de P & D, a fim de atender a crescente demanda de 
ODM. Utilizando avançados softwares profissionais tais como 
CAD / CAM (desenho assistido por computador / fabricação), a 
Cyner conseguiu desenvolver bombas de oléo de alta pressão e 
engrenagens de transmissão para motores automotivos que vão 
desde 250cc até 8,000cc.

Para aumentar a eficiência da produção, a empresa importou 
um grande número de máquinas CNC (controle numérico 
computadorizado) do Japão e da Alemanha e tem cooperado 
com organizações de pesquisa no exterior e local, tais como 
a  Industrial Technology Research Institute de Taiwan (ITRI) e a 
Metal Industries Research & Development Center (MIRDC). 

Com certificação ISO 9001 a Cyner conquistou grande reputação como uma fabricante de produtos de alta qualidade 
e confiança a preços competitivos. A maioria dos produtos da empresa são exportados, principalmente para a 
Europa (Italia, Alemanha, França e Reino Unido), EUA, Oriente Médio (Turquia, Paquistão), Leste da Ásia (China, 
Japão e Coréia ) e Sudeste Asiático . 

Com ênfase no fornecimento de produtos confiáveis e de alta qualidade, preços competitivos  e cumprimento 
dos prazos, o objetivo da Cyner é a satisfação de todas as 
exigências de seus clientes e além de tudo isso compartilhar 
os benefícios dos seus esforços com eles.
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