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Kai Suh Suh Enterprise 
Co., Ltd.
Braçadeiras, Acessórios 
para eletrodutos 

Kai Suh Suh Enterprise Co., Ltd. (KSS) empresa que sempre priorizou a qualidade, o profissionalismo e 
serviços há 46 anos, tem fornecido uma ampla gama de acessórios para eletrodutos para mais de 40.000 

clientes em 110 países.

Refletindo o sucesso da marca, em 2011 a empresa muldialmente renomada foi cotada como " Marca Top 100 
de Taiwan" pelo Programa de Branding Taiwan liderada pelo Comércio Externo de Taiwan do Conselho de 
Desenvolvimento (TAITRA), dado pelo promotor semi-oficial do comércio no âmbito do Ministério de Assuntos 
Econômicos (MOEA) de Taiwan.

O ISO 9001 e 14001-aprovados,a KSS oferece uma ampla variedade de braçadeiras, conduites, marcadores, 
grampos, clipes, buchas, conectores, suportes para PCB, buchas de alívio de tensão, luvas de refrigeração, 
produtos eletrônicos e de computador, peças PCB,tubos de PVC isolante, peças eletrônicas e montagens, 
acessórios de cabeamento e muitos outros.A KSS fabrica  braçadeiras versáteis e em vários tamanhos para 
amarração de cabos e muitos outros suplementos.

Seguramente é um fornecedor padrão de nivel mundial , os produtos KSS são certificados segundo as normas 
internacionais como VDE, GL, DNV, LLOYD, UL, CSA, ABS e RoHS.

A KSS criou recentemente o seu centro operacional de negócios mundial na Zona industrial Duchia em Chiku 
District, Tainan City, sul de Taiwan, que abrange cerca de 1,8 milhões de metros quadrados, incluindo uma 
moderna fábrica ostentando linhas totalmente automatizadas de produção, com os mais avançados computadores 
e máquinas controladas por injeção e extrusão para produção de mais de 1,000 tipos de produtos. 

Kai Suh Suh Enterprise Co., Ltd. (KSS)
38, Yen Ping N. Road, Sec. 1, Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2555-1929 (24 lines)
Fax: 886-2-2556-0052 (5 lines)
Website: www.kss.com.tw
E-mail: kss@mail.kss.com.tw



NAN DEE PRECISION CO. LTD.
Uma grande variedade de peças usinadas e torneadas para 
diversos setores da indústria.

ANan Dee Precision Co., Ltd.,é uma das três maiores fabricantes de peças torneadas e usinadas de 
Taiwan, especializada na fabricação de vários tipos de peças de alta precisão feitas em diferentes 

materiais. A empresa foi fundada em 1982, e segue os princípios da "Honestidade, Inovação e 
Melhoria Constante" e construiu uma sólida reputação devido a sua solicitude para satisfazer as 
necessidades de seus clientes.

 A empresa alega que a sua tecnologia de ponta e know-how definem tendências e permitem 
executar pedidos para todos os tipos de especificações e aplicações, tornou-se um fornecedor de 
solução total em peças usinadas e torneadas.

Como parte do seu empenho para tornar-se o melhor fornecedor OEM na aréa, a Nan Dee 
montou uma fábrica em Shenzhen, na província de Guangdong na China, em 2000. Essa empresa, 
hoje ,emprega mais de 500 funcionários e fornece uma ampla gama de serviços que aumentam 
consideravelmente a competitividade de seus clientes em muitos aspectos.

As Fábricas da Nan Dee em Taiwan e na China foram certificadas ISO-9001 em 1998 e 2001, 
respectivamente. A unidade chinesa foi certificada ISO/TS-16949 em 2008 e a fábrica de Taiwan 
certificou-se em 2010. A melhoria constante, as reivindicações firmes, permitiram lhe responder 
satistatoriamente às novas demandas do mercado.

Utilizando equipamentos de medição de precisão, juntamente com uma gestão inteligente e 
sistemas de controle de qualidade. As avançadas máquinas da Nan Dee , permitem processos 
altamente eficazes com modernos centros de usinagem CNC de precisão na fabricação de peças 
torneadas e fresadas.

A empresa está convencida de que o crescimento do cliente traz crescimento e sucesso para a 
Nan Dee, e por isso continuará investindo para solucionar os problemas dos clientes e satisfazer 
todas as suas necessidades.

A Nan Dee espera continuar ,em seu papel, como um fornecedor OEM ativo e criativo,e não 
importando quais os desafios que podem enfrentar nos próximos anos. Isso não é apenas um slogan, 
mas é um dos compromissos mais importantes da empresa.

NAN DEE PRECISION CO., LTD.

TAIWAN:
No.22, Keji 1st Rd., Tainan City 
70955, Taiwan
Tel: +886-6-3841123(REP)                     
Fax: +886-6-3840511
E-MAIL : sales@ndd.com.tw                
Website: www.ndd.com.tw

CHINA:

C 1 , Ta n - W e i  B u s i n e s s 
Park,Kang-Ming Zhen, Pon-An 
Area, Shen Zhen,China

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


AShang Chuen Weighting Machine Co. Ltd. fornece 
uma ampla linha de balanças digitais, incluindo 

balanças de fluido refrigerante para a indústria de 
refrigeração, balanças digitais para o setor varejista; 
balanças para hotéis, serviço de bufê, serviços de 
alimentação e para fins industriais; balanças de 
contagem para o setor de logística; balanças de 
cozinha, balanças de bolso;residêncial e banheiro / 
balanças de monitoramento de gordura corporal para 
uso residêncial e pessoal. 

Entre os inovadores produtos lançados pela 
empresa em 2011 são as balanças do tamanho de 
um smartphone, balança isqueiro, e a balança de 
monitoramento do IMC(índice de massa corpórea) com 
portas USB e RS-232 preparadas para dispositivos 
remotos de cuidados da saúde.

Shang Chuen começou as suas atividades em 1983 com a comercialização de balanças eletrônicas, como as vendas 
cresceram rapidamente, e assim dois anos depois, a empresa montou instalações para a fabricação e produção para 
desenvolver seus próprios produtos .

O sucesso seguido, devido a excelente qualidade, convenceu a Shimadzu Corp do Japão para começar a colocar 
ordens de subcontratação com a Shang Chuen em 1994.

Os negócios em expansão levaram a empresa a abrir uma fábrica em Guangdong, China continental, há vários anos. 
As operações da fábrica de Guangdong complementam as atividades da empresa em Taiwan.

Os Produtos Shang Chuen estão disponíveis mundialmente em grandes mercados, incluindo Estados Unidos, Oriente 
Médio, América Latina, Japão e Rússia. Cerca de 60% dos  produtos nas lojas levam a marca “SATRUE”, que soa 
muito próximo de “máxima precisão” na pronúncia vernacular de Taiwan. Os 40% restantes ou menos são enviados em 
contrato para clientes de marca.

Having been in the industry for over 28 years, Shang Chuen’s ultimate goal is to supply precise and ever-improving 
scales through the application of stringent controls in accordance international standards.

Shang Chuen Weighting Machine Co. Ltd.
53, Liaoyang 4th St., Taichung, Taiwan, 406 
Tel: 886-4-2245-3226;
Fax: 886-4-2243-5042;
e-mail: satrue@ms12.hinet.net;
website: www.satrue.com.tw

Shang Chuen Weighting Machine Co., Ltd. 
Ampla linha de balanças digitais, balanças de cozinha, balanças de bolso 
com monitor de gordura corporal para uso pessoal.

http://www.satrue.com.tw
mailto:satrue@ms12.hinet.net


Sleetech Enterprise Inc.
Fusíveis SMD 

Fundada em 1993, Sleetech Enterprise Inc. produz fusíveis para várias aplicações, incluindo eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos e automóveis.

A empresa é a primeira fabricante no mundo a oferecer em escala mundial dispositivos de fusíveis (SMD) 
montado com a menor superfície . Sua série SK-18 de fusíveis SMD ganhou aprovação da UL / TUV 250Vac, 
enquanto seus fusíveis SK-26 desfrutam da certificação UL 350Vac. A empresa é certificada UL350Vac com 
fusíveis SK-40 de 4 milímetros por 12mm que são ideais para controladores de LED, lâmpadas de LED, 
adaptadores "SLIM" e produtos de telecomunicações.

A linha de produção da Sleetech possui modernos equipamentos e gera uma produção diária respectivamente 
de 500.000 fusíveis micro tubo de 3,6mm por 10mm , 500.000 fusíveis de 5mm por 20mm e fusíveis 6mm por 
30mm assim como 100.000 unidades de fusíveis SMD.

Em 1993, a empresa tornou-se a primeira fabricante de fusíveis do mundo a conquistar a certificação UL e CSA 
para fusíveis microtubo de vidro de 3,6 mm por 10mm. A Sleetech orgulha-se também com a certificações UL 
e CSA com os fusíveis de tubo de vidro de 5.2mm x 20mm e 6mm x 30mm em 1993 e os fusíveis de tubos 
cerâmicos de 5.2mm x 20mm e 6mm x 30mm em 1994.Como também as certificações UL e VDE dos seus 
micro fusíveis de tubo de vidro 3,6 mm x 10 mm em 1995, e a aprovação de patentes por parte das nações do 
G-7 com seus novos modelos de fusíveis SMD em 1999 e fusíveis com a função de sensor térmico em 2000.

Em direção para o avanço tecnológico, a empresa desde 1993 empenha-se em assegurar para que a qualidade de 
fabricação cumpra os padrões de fornecedores de marcas internacionais. Esses diligentes esforços tem destacado 
o perfil da empresa na indústria internamente e no exterior.

Sleetech Enterprise Inc.
No. 350, Zhongtou E. Rd., Sec. 1,
Wufeng District, Taichung City, 
Taiwan 413
Tel: 886-4-2333-2889
Fax: 886-4-2339-6283
E-mail: steve.sleek@msa.hinet.net;
Website: www.sleek.com.tw

http://www.sleek.com.tw
mailto:steve.sleek@msa.hinet.net


Keylock Security Ltd.
Travas para computadores, notebooks, ideais para a segu-
rança de dispositivos e também acessórios relacionados.

De s d e 1 9 9 2 , a K e y l o c k 
S e g u r a n ç a L t d . é u m a 

empresa especializada em travas, 
cadeados para computadores 
portáteis, hardware, soluções de 
segurança e acessórios.

A empresa fornece uma ampla 
gama de travas de segurança para computadores, cadeados para notebooks, bloqueador 
de disco de freio, computadores, drivers, produtos eletrônicos e acessórios relacionados, 
como também cabos de aço, peças de segurança, bloqueadores, etc., bem como caixas 
inoxidáveis para segurança de pontos de encaixe, chapas de aço, bobinas, fios de cabos 
de aço e cabos ajustáveis.
 
Os produtos deste fabricante foram bem aceitos por sua fácil instalação e sua eficiente pro-
teção contra roubo de hosts, mouses, monitores, entradas de USB, impressoras e outros 
periféricos para PC.
 
Por exemplo, o bloqueador codificado 128 da empresa são ideais para travamento de dois 
notebooks e possui duas cabeças de bloqueio com 22 milímetros de diâmetro, três chaves 
e cabo de aço revestido de PVC para maximizar a proteção de notebooks, projetores ou 
monitores LCD. Eles estão disponíveis com várias opções e combinações para atender às 
diversas aplicações.

 
Este fabricante também oferece, respaldada por sua ampla 
capacidade de produção, serviços de moldagem incluindo 
moldagem de punção de metal, moldagem por injeção de 
plástico e fundição de liga de zinco. Fale com este fabrican-
te sobre desenvolvimento de novos produtos e parcerias.

Keylock Security Ltd.
No. 218, Jhihshan Rd., Dali, Taichung 41279, Taiwan
Tel: 886-4-2496-9415       Fax: 886-4-2496-9416
Email: keylock@keylock.com.tw
Website: www.keylock.com.tw              

http://www.keylock.com.tw
mailto:keylock@keylock.com.tw
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