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Hung Pump Industrial 
Co., Ltd.
Bombas de água e bombas industriais

Fundado em 1989, o grupo Hung Pump Group (HPG) é conhecido como um dos maiores fabricantes de bombas em 

Taiwan e fornecedor com marcas consagradas para uma ampla linha que engloba bombas de águas claras e sujas, 

bombas de jardim, bombas de água residual, bombas de alta pressão, bombas trituradoras, bombas de irrigação, bombas 

para poços e bombas industriais, bem como acessórios e periféricos relacionados.

Os produtos de HPG estão muito procurados entre diversos compradores e setores por excelente qualidade e 

funcionalidade, dados os grandes capacidades de produção e conhecimentos profundos de este fabricante veterano que 

continuam ser actualizados durante 27 anos através da cooperação com fornecedores de bombas com marcas de renome 

mundial. Também é notável o fato de que o HPG oferece produtos de classe mundial apoiados pela qualidade e pela fábrica 

com a certificação ISO-9001, cuja divisão do espaço e controle da qualidade estão em conformidade com as normas 

internacionais.

Para se manter à frente dos competidores, o HPG empenha-se em testes de 

campo para obter feedback a fim de melhor aperfeiçoar o saber-fazer e a tecnologia 

de produção. Fazendo assim, o fabricante visa à satisfação dos clientes com não só 

produtos de alta qualidade, mas solução de problemas especializados.

Por exemplo, o HPG envia engenheiros e técnicos de serviço a regiões onde as 

suas bombas são solicitadas e usadas, para recolher informações sobre parâmetros ambientais e 

analisar os coeficientes de correlação entre os factores ambientais e as suas bombas. Graças a tanta 

dedicação ao método científico, os produtos de HPG geralmente superam os modelos concorrentes 

no gerenciamento de água e na vida útil, e são amplamente aplicados na agricultura campesina na 

China, em projetos de conservação de água na Indonésia, em sistemas de abastecimento de água no Vietnã, e em sistemas 

de abastecimento de água em outros países, para atender de forma eficaz à demanda de recursos de água limpa e de um 

ambiente sustentável.

O HPG comercializa bombas sob as suas marcas “APP,” “Bossco” e “Makerlen” em todo o mundo, com sucursais e 

afiliadas em vários países para oferecer serviços em tempo útil aos clientes de todos os cantos do mundo, que a empresa 

acredita são fundamentais para obter a satisfação do cliente.

Assente no seu lema de oferecer produtos e serviços especializados, confiáveis e sensíveis, este fabricante de bombas, 

conduzido pela tecnologia e orientado para o serviço, estabeleceu uma imagem sólida superior à de seus pares como 

fornecedor com uma experiência reconhecida no sector a nível mundial. (SC)

Hung Pump Industrial Co., Ltd.
No. 16, Lianming St., Bade Dist., Taoyuan 
City 33466, Taiwan
Tel: 886-3-371-3969
Fax: 886-3371-3996
Email: info@hungpump.com
Website: www.pumps.com.tw



Wise Center Industrial Group Inc.
Ferramentas de jardinagem como tesouras de podar, tesouras 
para desrama florestal, escadas, produtos injectados em moldes 

Wise Center Industrial Group Inc.
No. 18, Wei 6th Rd., Chung Kang EPZ, Wuchi Dist, Taichung City, 43541Taiwan
Tel: 886-4-2657-0580             E-mail: wise.center@msa.hinet.net
Fax: 886-4-2657-0560            Website: www.garden-tools.com.tw       

Fundada em 1991 em Taichung, uma metrópole central de Taiwan, a empresa Wise Center Industrial Group Inc. tem sido 
dedicada ao desenvolvimento e fabricação de ferramentas de jardinagem e é reconhecida mundialmente como fonte 

fiável do seu tipo no mercado global.

A empresa fornece principalmente tesouras para desrama florestal, tesouras para sebes, tesouras de podar, tesouras para 
relva, tesouras de podar para árvores e arbustos, tesouras para tubos de água, tesouras de podar para galhos, serras e 
cortadores de tubos de PVC, assim como escadas convencionais e dobráveis junto com 
aspersores, pás, tesouras para flores, rastelos, cadeiras tipo escadote e acessórios 
relacionados para jardinagem.

Os produtos da empresa, inclusive ferramentas de engrenagem planetária, uma série 
recentemente desenvolvida, são bem recebidos na América do Norte, Europa, Japão, 
Austrália e China. Além de OEM (fabricação de equipamento original) e ODM 
(fabricação de desenho original), a empresa também é inteiramente capaz de OBM 
(fabricação de marca original), vendendo seus produtos com diversos nomes de 
marcas diferentesem todo o mundo.

O forte comprometimento com a pesquisa e o desenvolvimento contínuos é o 
principal factor para sustentar o sucesso actual da Wise Center. Para desenvolver ferramentas 
de corte de jardinagem fáceis de usar e de pouco peso tanto para bricolage como para utilização 
profissional, por exemplo, a empresa tem sistematicamente melhorado seus mecanismos de 
engrenagem e alavancagem e trabalhou com institutos locais no desenvolvimento do material da lâmina.

Além disso, este fabricante está também muito atento à qualidade, portanto, efectuou constantemente medidas 
de controlo de qualidade em conformidade com IQC (controlo de qualidade de entrada), IPQC (controlo 
de qualidade dos processos), QA (garantia de qualidade) e TS16949. Os esforços foram coroados de êxito, 
visto que a empresa tem certificação ISO 9001: 2000 e seus produtos são certificados por normas GS 
(GeprUfte Sicherheit) da Alemanha. A empresa afirma que o índice de defeitos dos seus produtos é ainda 
menor a uma parte por milhão.

Um passo decisivo que a Wise Center acaba de dar para consolidar ainda mais a sua posição de principal empresa de calibre internacional é a 
implementação de um programa destinado ao melhoramento das condições de trabalho nas fábricas em linha com o sistema de monitorização 
da BSCI (Iniciativa sobre a Compatibilidade Social das Empresas). Até o momento, as operações diárias e a administração da produção, do 
ambiente de fábrica e dos trabalhadores da empresa foram melhoradas para corresponder às normas BSCI, que são certificadas por não apenas 
seus clientes, incluindo marcas de renome mundial de ferramentas de jardinagem, mas também institutos de certificação profissionais da Europa. 
Explicitamente uma empresa de maior consciência social quem se preocupa com o bem-estar do seu pessoal, a Wise Center é absolutamente 
um fornecedor fiável com vantagens distintas que pode realmente ajudar a reforçar negócios de vendedores com marca, especialmente quando 
as fábricas que exploram os seus empregados representam cada vez mais uma preocupação entre consumidores e governos em resposta a uma 
maior procura de empresas determinadas a atuar como cidadãos corporativos responsáveis.

mailto:wise.center@msa.hinet.net
http://www.garden-tools.com.tw


A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd.
Cintos de segurança, fivelas, cintos de 
segurança industriais, cintas de catraca 

Desde a sua fundação em 1992, a A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd. dedica-se à produção e 
desenvolvimento de vários cintos de proteção e de acessórios relacionados.

A linha de produção da empresa inclui uma variedade de cintos, fivelas, cintos de segurança 
industrial, cintas de catraca, estilingues de levantamento, estilingues redondos, correias de 
competência, almofadas, cintas de cabo de reboque, chicote de fios, acessórios para carros, 
cintas de corpo inteiro, fivelas de segurança, correias médicas, ferramentas, redes e outros 
equipamentos relacionados. Os seus produtos têm sido comercializados por todo o mundo 
como produtos de alta qualidade e reconhecidos por utilizadores profissionais, alguns deles 
lançados sob a sua marca “Abelt.c”. 

A empresa é conhecida pelas suas capacidades desde R & D ao fabrico de moldes para tecer 
correias, correias de tingimento, moldagem por injeção de plástico e estampagem de metal, 
suportada por um extensivo know-how em plásticos e propriedades metálicas, 
e por uma linha sólida de equipamentos de produção in-house. Desta vantagem competitiva 
advêm uma consistência qualitativa e eficiência de produção que destacam este fabricante dos 
seus concorrentes.

A empresa opera fábricas em Taiwan e na China, fábricas que se encontram ISO 9002 
aprovadas pelo BSI do Reino Unido (British Standards Institute), e que detêm certificações 
privilegiadas como a SiSir de Singapura, GS da Alemanha, SGS dos Estados Unidos, CNS de 
Taiwan e TNO da Holanda, que atestam a segurança dos produtos e a sua qualidade imbatível.  

Nunca satisfeita com os objetivos alcançados, a empresa continua a trabalhar na sua vantagem 
competitiva, tento criado linhas de galvanoplastia e forjamento e aumentado o processamento 
em máquinas de injeção e moldagem plástica de maneira a melhorar a sua capacidade de 
produção e a consolidar a sua posição de topo como empresa fornecedora. (SC)

A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd.
No. 63, Pingan Rd., Ansi Village, Sioushuei Town, 
Changhua County, Taiwan 504
Tel: 886-4-768-3100         Fax: 886-4-768-3940
Email: abeltc@ms32.hinet.net     Website: www.abeltc.com

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


Power Cas t Co . , L td f o i f undada em 1979 , é 
especializada na fabricação de moldes e na fundição 
de produtos metálicos e peças de usinagem de alta 
precisão em CNC. .

Para assegurar a fabricação de produtos de alta 
qualidade, Power Cast Co., Ltd instalou um instrumento 
para inspecionar e coordenar os equipamentos e afins 
,em 2003 tornou-se ISO9001: 2000 e certificou se em 
2004.

Proporcionamos serviços integrados e produtos 
diversificados, ao longo dos últimos anos a empresa 
tem se empenhado em fundição, microfusão (fundição 

Power Cast Co., Ltd.
Fundição de Alumínio & Zinco ,Peças de Usinagem em CNC, 
Injeção de Peças sob Pressão

por cera perdida), forjamento, fundição por gravidade, 
injeção de plástico, peças extrudadas de alumínio, 
torneamento em CNC ou usinagem e torneamento de 
peças em vários tipos de materiais para diferentes fins.

Power Cast Co., Ltd tem a sua marca “Mickey” para 
contadores mecânicos. Ela também produz contadores 
com base ou sem base em várias cores e modelos.

A companhia d ispõe de máquinas CNC para a 
confecção de peças em diversos materiais, tais 
como zinco, alumínio, cobre, ferro e aço de elevadas 
tolerâncias. Ela  também possui  linhas de montagem  e 
auxília os seus clientes a montar seus produtos a partir 
de componentes de peças prontas.

Power Cast Co., Ltd recebe com satisfação e coopera 
em OEM ou ODM .

Power Cast Fundição de Produtos Metálicos .

Power Cast Co., Ltd.
No. 12, Changho Rd., Sec. 3, Homei Town, Changhua 
County, Taiwan 508
Tel: 886-4-755-4871
Fax: 886-4-756-5715
E-mail: service@powercast.com.tw
Website: www.powercast.com.tw

mailto:service@powercast.com.tw
www.powercast.com.tw


Aempresa, Hans Tool Industrial Co., Ltd., é um fabricante famoso de classe 
mundial de uma linha completa de ferramentas para utilização profissional 

e industrial, que tem mantido sua posição como líder neste domínio em Taiwan 
e goza de uma reputação de destaque nos mercados mundiais desde a sua 
fundação em 1973.

Hans Tool está em condições de fornecer aos clientes ferramentas sólidas para 
tarefas pesadas a preços muito competitivos. Com mais de 40 anos de experiência 
em fabricação em Taiwan, a empresa pode agora fornecer mais de 9,000 tipos 
de produtos com uma ampla gama de itens e uma lista completa de tamanhos e 
especificações. Seus produtos incluem soquetes, chaves de torque, chaves de 
porcas, chaves de fenda, brocas, chaves hexagonais, alicates, serras, cortadores, 
martelos, conjuntos/malas/vagões de ferramentas, e ferramentas especiais 
automotivas, entre outros. É claro que diferentes conjuntos de ferramentas, kits 
de ferramentas, balcões, e grupos de ferramentas para balcões também estão 
disponíveis para escolha dos clientes.

As ferramentas de Hans podem ser aplicadas à manutenção e à reparação de 
lojas de ferragens, aeronaves, automóveis, caminhões, gruas, escavadeiras 
e embarcações, e são apropriadas também para a utilização em setores de 
petroquímica, gás, defesa, recursos hídricos, telecomunicações, televisão a cabo, 
abastecimento de energia elétrica e cabos, bem como infra-estrutura, indústrias 
de mineração e de trabalhos pesados. Os clientes podem expandir o seu negócio 
e até participar nos concursos públicos com a utilização de toda a panóplia 
de instrumentos da Hans Tool que estão disponíveis em vários tamanhos e 
especificações.

Todas as ferramentas de Hans são cem por cento 
feitas em Taiwan e cumprem as normas DIN/ISO da 
Alemanha. Hans Tool realiza um rigoroso controle 
de qualidade durante todo o processo de produção 
e garante um ótimo desempenho dos produtos. 
Tais esforços ajudam essa empresa no sucesso 
da sua comercialização da marca de produtos 
de alta qualidade, que são exportados para Ásia, 
Europa, EUA, Américas do Sul, Médio Oriente, 
Rússia, Ucrânia, África e Oceania, etc. Os clientes 
podem confiar na Hans Tool para o fornecimento de 
produtos de qualidade classe universal e de serviços 
satisfatórios.

Hans Tool Industrial Co., Ltd.
No. 101, Honan Rd., Sec. 2, Taichung City 
407, Taiwan
Tel: 886-4-2311-8682    Fax: 886-4-2311-0358
Email: hanstool@ms23.hinet.net
Website: www.hanstool.com

Hans Tool 
Industrial Co., Ltd.

Chaves de caixa, chaves, 
chaves de porcas, chaves 
inglesas, alicates cortantes, 
jogos de chaves biela, 
chaves de fenda, etc.

mailto:hanstool@ms23.hinet.net
http://www.hanstool.com


Chang Pu Enterprise Co., Ltd.
Chaves catraca, Chaves Catraca Flexíveis, Chaves 
Catraca Longa com Duas Cabeças Flexíveis.

A Chang Pu Enterprise Co., Ltd. foi fundada em 2005, fabrica e desenvolve chaves catraca e 
jogo de chaves soquete.

Para competir em mercados cada vez mais exigentes, esse experiente fabricante presta 
especial atenção à P & D e todos os detalhes da produção, para oferecer produtos de 
excelente qualidade, durabilidade e funcionalidade que diferenciam dos concorrentes.

Entre os produtos campeões mundial de vendas da Chang Pu estão os Jogos de Chaves 
Combinadas Transformer 3D que é composto de 12 cabeças intercambiáveis com diferentes 
tamanhos com engrenagens de precisão de 72 dentes. Tudo produzidas em aço cromo-
vanádio e com tratamento térmico especial, as cabeças são conhecidas pela incrível força de 
torque e durabilidade que atendam a ANSI e DIN. Além disso, essas cabeças giram em 360 
graus, apresentando maior flexibilidade para facilitar o uso em espaços de trabalho limitados, 
como também possui movimento de circulo completo de fácil acesso em torno dos obstáculos 
sem comprometer a alavancagem.

Uma parte do empenho da Chang Pu é alcançar uma produção integrada e a máxima 
qualidade. Esse fabricante possui uma fábrica bem integrada, moderna, onde uma série 
de máquinas de produção é empregada para garantir a alta produção interna. Além disso, 
a empresa adota uma série de instrumentos de controle de qualidade para superar as 
expectativas dos clientes com confiança e qualidade ímpar.
A equipe de P & D é motivo de particular orgulho da Chang Pu, formada por talentosos e 
qualificados profissionais que focam em futuras tendências de produtos com base atualizada 
do mercado que coletam constantemente.

Acreditando em cada pedido que recebe dos clientes em todo o mundo que confirma a 
confiança na empresa, A Chang Pu, portanto, não poupa esforços não apenas na qualidade e 
P & D, mas também nos serviços que produzam vantagens mútuas.

Chang Pu Enterprise Co., Ltd.
No. 113, Erxi Rd., Sec. 2, Xihu Town, Changhua County, Taiwan
Tel: (886-4) 861-0168
Fax: (886-4) 861-0268
E-mail: changpu.tool@msa.hinet.net; changputool@changputool.com.tw
Http://www.changputool.com.tw

mailto:changpu.tool@msa.hinet.net
http://www.changputool.com.tw


APrecaster Enterprises Co., Ltd. foi fundada em 1977 e iniciou as atividades como 
um provedor de soluções em topografia, consultoria, treinamento, manutenção 

, fabricação e vendas. A empresa mais tarde, em 1992, implantou um departamento 
de P & D, para aumentar ainda mais a sua vantagem competitiva e tem desenvolvido 
produtos de ponta que são extremamente funcionais. Algumas das inovações que 
desenvolveram foram os níveis e trenas a laser que já são patenteadas.

A empresa começou desenvolvendo trenas a laser em 2002 e alcançou grande 
sucesso, alguns anos depois lançou o seu primeiro modelo. Em 2010, ela deu outro 
grande passo em tecnologia de medição a distância, desenvolveu um mecanismo de 
medição de segunda geração baseado em obturador, garantindo ainda mais a sua 
liderança no setor em Taiwan.

Em 2012, a Precaster fez outro grande avanço em tecnologia de medição a 
laser: um dispositivo de medição totalmente óptico que integra um diodo laser 
especialmente desenvolvido sem partes móveis internas. Para acelerar a medição 
da distância, a empresa também lançou no ano de 2013 um dispositivo de medição 
com comprimento de onda duplo com maior estabilidade para substituir a tecnologia 
baseada em obturador. A empresa lançará o mais moderno sistema de feixe duplo, 
que será empregado em toda a sua linha de produtos até o final de 2014.

A Precaster afirma que os seus medidores portáteis de distância a laser são 
projetados para ferramentas, setores de alta tecnologia e dispositivos eletrônicos. 
A empresa proporciona diversos tipos de produtos neste segmento: as séries 
CA700, CA600, HP30, CP30 e o laser tape TIO30. Os dois modelos possuem 
tolerância de + / - 1,5 milímetros e design inteligente de fácil utilização permitindo 
que os usuários possam obter todos os resultados em um segundo. Eles também 
possuem classificação IP54 e backlit que permitem uma fácil leitura em condições de 
iluminação reduzida ou mesmo no escuro.

Precaster Enterprises Co., Ltd.
Trenas a laser, telêmetro a laser, módu-
los de varredura a laser, máquinas de 
medição adaptáveis.

Precaster Enterprises Co., Ltd.
No. 204, Fuxing Rd., Sec. 2, Taichung City, Taiwan 40252
Tel: 886-4-2262-1000               Fax: 886-4-2261-6565
E-mail: contact@precaster.com.tw
Website: http://www.precaster.com.tw; www.cens.com/precaster

mailto:contact@precaster.com.tw
http://www.precaster.com.tw


Fundada em 1994, Tsai Fa Hsing Co., Ltd. atua na 
produção e exportação de ferramentas de manutenção 

sob a sua própria marca "SK" ,principalmente para 
automóveis, operando como uma fornecedora com 
certificão ISO-9001 em Taiwan.

I n f l u e n c i a d a  p o r  s u a  g r a n d e  e x p e r i ê n c i a  n o 
mercado global , a veterana fabricante tem acurado 
incessantemente tecnologias de fabricação e produtos 
de acordo com as necessidades dos usuários finais, 
desenvolvendo ferramentas e conjuntos de ferramentas 
realmente necessárias,produzindo uma grande variedade 
de produtos para que seus clientes possam alcançar 
maiores parcelas de mercado.

A empresa fornece quase todos os tipos de ferramentas tais como: ferramentas especiais para 
manutenção de automóveis, motores, pneus, portas e janelas de automóveis, chassis, bem como peças de 
reposição para kits de serviços e equipamentos, alumínio, chaves de impacto combinadas ,equipamentos, 
esmerilhadeira, chaves de fenda pneumáticas, chaves catracas pneumáticas, brocas pneumáticas e 
assim por diante. A maior parte dos seus produtos têm uma grande aceitação mundial por sua qualidade, 
confiança e liquidez.

Os conjuntos de ferramentas para reparação de corroceria automotiva , por exemplo, são muito conhecidas 
possuindo várias opções de combinações sendo que as suas ferramentas são certificadas ISO 9001 de 
acordo com os padrões de qualidade reconhecidos mundialmente bem como preços muito competitivos.

Além de OBM (fabricação de marca original), a empresa 
também é capaz de lidar com ordens de OEM (fabricação 
de equipamentos originais) ou ODM (fabricação de projeto 
original), bem como orientação e respaldando os clientes com 
moldes, reparos e ferramentas de manutenção.

Tsai Hsing Fa Co., Ltd.
Ferramentas para Manutenção de Autos, Kits de Serviços AM, 
Chaves de Impacto, Chaves de Fenda Pneumáticas, Chaves 
Catraca, Ferramentas Navais.

Tsai Hsing Fa Co., Ltd.
No. 39, Taihe 5th St., Beitun Dist., Taichung City 
40661, Taiwan
Tel: 886-4-2436-8238
Fax: 886-4-2436-1227
Email:sales@skautoservice.com
Website: www.skautoservice.com

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


Desde a sua criação em 2001, na 
metrópole de Taichung em Taiwan, 
a Jin Da Sheng Co, Ltd., dedica-se 
ao desenvolvimento e fabricação 
de chaves, sendo um fornecedor 
que cresceu rapidamente e com 
uma sólida reputação entre os 
compradores internos e no exte-
rior.
A Jin Da Sheng produz chaves 
estrela, chaves combinadas fixas/
estrelas e chaves de soquete com 
uma ampla variedade de taman-
hos, assim como vários conjuntos 
de chave com soquete com várias 
combinações de chaves, soquetes 
e acessórios relacionados com 
embalagens de alta qualidade 
moldada por sopro para facilitar o 
transporte. Cada chave que a em-
presa fabrica é feita com as mais 
avançadas técnicas de produção e rigoroso controle de 
qualidade por isso são muito procuradas pelos profis-
sionais.
Este fabricante investe alto no desenvolvimento e atu-
alização ininterrupta de sua tecnologia, visando satis-
fazer os clientes não apenas com qualidade ímpar e 
alta eficiência, mas também com tecnologias que solu-
cionam problemas e aumentam a competitividade. Tal 
esforço foi bem recompensado, já que a empresa possui 
muito prestígio entre os clientes como um fornecedor 
altamente qualificado tecnologicamente, que também 
oferece preços competitivos.
Amparada por avançada tecnologia de produção e com-
promisso com a excelência nos serviços e, sobretudo 

Jin Da Sheng Co., Ltd.
Chaves fixas, Chaves estrela, Chaves combinadas fixa/estrela, Con-
junto de soquetes.

a qualidade no atendimento ao cliente, a Jin Da Sheng 
com muita competência lida com as ordens de contrato 
em ODM (fabricação de desenho original) e em base 
OBM (fabricação de marca original).

Jin Da Sheng Co., Ltd.
No. 266, Liufeng Rd, Wufeng Dist, Taichung 
City413, Taiwan
Tel: 886-4-2333-1818
Fax: 886-4-2333-0808
Email: be_top1@hotmail.com
Website: www.jindasheng.com.tw

mailto:kyc.c45390@msa.hinet.net
http://www.jindasheng.com.tw


A Cheng Victory Co., Ltd., foi fundada em 1993 e sempre foi 
uma empresa versátil e inovadora, especializada em projeto, 

desenvolvimento e fabricação de ferramentas de alta qualidade para 
jardinagem, incluindo mangueiras de água, pistolas, sprinklers e 
entre outros.
A fabricante assegura que os produtos da Cheng Victory são 
amplamente reconhecidos por clientes em todo o mundo devido à 
alta qualidade, inovação e funcionalidade. Para estar à frente do 
mercado a empresa desenvolve em média de 3 a 5 novos itens por 
ano para atender as últimas exigências do mercado.
Um dos produtos mais inovadores é a nova “mangueira-G” elástica, 
que é certificada pela SGS internacional, por suportar a pressão 
interna da água entre 100 a 150 PSI mesmo em uso prolongado 
sem rompimento ou vazamento. O comprimento da “mangueira-G” 
pode ser expandido de 7 metros para 21 metros (sem a pressão da 
água a mangueira permanece plana e expande-se com a pressão), o 
carretel de armazenamento da “mangueira-G” é leve, compacto e de 
fácil manuseio, foi patenteada nos EUA, Taiwan e China. A empresa produz 100.000 unidades mensais desses novos 
tipos de mangueiras de água extensíveis.

Esse versátil fabricante de ferramentas para jardinagem também 
fornece uma grande variedade de pistolas, sprinklers, temporizadores 
e entre outros, com uma produção mensal superior a 100.000 
unidades.
A Cheng Victory salienta que exporta mais de 90% dos produtos 
mundialmente e comercializa os 10% restantes em Taiwan. A 
empresa fornece os seus produtos principalmente com base OEM 
/ ODM aos clientes internacionais. Graças à reputação acumulada 
ao longo dos 
anos de produtos 
inovadores e de 
boa qualidade, 
a empresa goza 
de uma média 
de crescimento 
de 50% no 
faturamento a 
cada ano e tornou-
se uma grande 
marca no mercado 
internacional.

Cheng Victory Co., Ltd.
No. 124, Hsueh Fu Road, Ta Ya District, Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2568-3901         Fax: 886-4-2568-4317
Website: www.g-hose.com          E-mail:cv998486@ms64.hinet.net

Cheng Victory Co., Ltd. 
Mangueiras expansíveis para jardim, mangueira mágica, mangueiras elásticas de água, 
mangueiras extensíveis de água, mangueiras para jardim, enrolador de mangueira, pistolas, 
bico para mangueiras, ferramentas para jardinagem, temporizadores para água etc.

A última novidade em mangueiras 
(mangueira-G Elástica Expansível) 

http://www.g-hose.com
mailto:cv998486@ms64.hinet.net


William Tools Co., Ltd.
Chaves catraca, torquímetros, adaptadores digitais

Desde a sua fundação em 1999, a William Tools Co. Ltd dedica-se ao desenvolvimento e produção de 
chaves catraca e torquímetros como um dos fabricantes mais reconhecidos em Taiwan.

Te n d o i n i c i a d o c o m a f a b r i c a ç ã o d e 
ferramentas de torque, a empresa acumulou 
exper iênc ia su f ic ien te para desenvo lver 
uma grande variedade de chaves catraca, 
mult ip l icadores de torque e torquímetros. 
Estes estão disponíveis em especificações 
padronizadas ou personalizadas, com capacidade 
de torque que não somente alcançam, mas 
mesmo superam os padrões ANSI, DIN e ISO.

Como atribuímos nosso sucesso ao nosso 
compromisso de bem servir aos clientes, a 
empresa pode afirmar sem receio que um grande 
número de clientes estrangeiros, incluindo pesos-
pesados   globais como a Snap-On e a FACOM, 
tem se beneficiado da terceirização para Taiwan 
em busca de produtos diferenciados e tem 
efetuado pedidos de OEM, ODM e JDM. Além 
disso, a empresa também fornece serviços de 
controle de qualidade para melhorar a eficiência 
operacional do cliente.

Após anos de pesquisa a empresa também desenvolveu diversos 
tipos de torquímetros digitais, integrados em motores miniatura DC para 
fornecimento de torção complementar. A empresa também é a primeira 
em Taiwan a desenvolver um adaptador de torque digital que incorpora 
um processador de alta velocidade e capacidade de processamento, 
para garantia de precisão e exatidão, sendo os dados de calibração 
armazenados no dispositivo e convenientemente transmitidos, via interface 
USB, a um computador para análise posterior .

William Tools Co., Ltd.
No. 8, Keya Rd., Central Taiwan Science 
Park, Taya Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2565-8358
Fax: 886-4-2565-8359
Email: willtool@ms34.hinet.net
Website: www.cens.com/william
     www.wtools.com.tw

Email: willtool@ms34.hinet.net
Website: www.wtools.com.tw
Website: www.wtools.com.tw


A Kuen Tong Industrial Co., Ltd., é certificada ISO 9001:2008 e tem pendente a 
certificação ISO / TS 16949, sendo uma experiente especialista em projetos, 

desenvolvimento e fabricação de dispositivos de metais de alta qualidade e precisão para 
uma ampla variedade de aplicações .

Desde a sua criação , em 1992, a empresa vem se expandindo de uma forma sólida suas 
aplicações de produtos. Ela é mundialmente conhecida como um fornecedor de dispositivos 
metálicos de alto nível para produtos de LED’s, 3C (computadores, comunicações e 
eletrônica de consumo), invólucros para smartphones, módulos de dissipação térmica 
(dissipador), automóveis, motocicletas, bicicletas e equipamentos médicos. Pode, além 
disso, utilizar diferentes materiais na sua produção, especialmente fibra de carbono e ligas 
de titânio de acordo com os requisitos dos clientes.

Para atender a crescente demanda de clientes em todo o mundo, a Kuen Tong inaugurou 
recentemente uma moderna e integrada fábrica em Taiwan, que está equipada com as mais 
modernas e avançadas linhas de produção e sistemas de gestão de produção.

A Kuen Tong relata que atualmente opera com 120 equipamentos de controle numérico 
computadorizado (CNC), incluindo máquinas para forjamento (modelos: 200, 400, 600 e 
800T), fresadoras (modelos de quatro e cinco eixos), mandrilhadoras, prensas e máquinas 
de limpeza ultrassônica. A forte capacidade de produção da empresa é respaldada por um 
rigoroso controle de qualidade, que emprega equipamentos de inspeção de última geração, 
como um centro de medição Micro- Vu Excel 651UM, máquina de medir por coordenada 
Sheffield Discovery II, sistema de medição por visão APEX, durômetros Wolpert Wilson 
Rockwell, medidores de profundidade Mitutoyo para placas de granito, rugosímetros de 
superfície e medidor de altura eletrônico e entre outros.

Além da produção eficiente e da confiável qualidade, a Kuen Tong também se orgulha 
da sua experiente equipe de P& D que é capaz de oferecer serviços de alto valor 
agregado, tais como desenho de produto, protótipos rápidos e consultoria profissional para 
desenvolvimento de novos produtos como também assessorar os seus clientes a conquistar 
mercados.

Kuen Tong Industrial Co., Ltd.
Peças metálicas de precisão, dissipadores de calor, peças para 
bicicletas, peças para automóveis, moto peças, componentes 
3C, componentes para LED’s, componentes para equipamen-
tos médicos, etc.

Kuen Tong Industrial Co., Ltd.
No. 5, Guosheng Rd., Changhua, Changhua County, Taiwan 50068
Tel: 886-4-737-3342
Fax: 886-4-737-3343
E-mail: kt1600_01@kuentong.com.tw
Website: www.kuentong.com.tw 

mailto:kyc.c45390@msa.hinet.net
Website: www.kuentong.com.tw


Young Lee Steel Strapping Co., Ltd.
Arqueador de fitas de aço, bobinas de aço laminadas a quente e 
a frio, tubos de aço para móveis, equipamentos sanitários, racks, 
prateleiras para armazenamento, suportes para papel higiênico.

A Young Lee Steel Strapping Co., Ltd.,foi fundada em 1976 é especializada 
no fornecimento de arqueadores de fitas e produtos de aço, certificada ISO 

9001 e TAF.

A empresa iniciou comercializando materiais para embalagem flexíveis e 
máquinas para embalagens, e logo depois se expandiu para produtos de aço. 
Em 1998 este fornecedor implantou uma fábrica para fortalecer a capacidade de 
produção e fez várias parcerias com fabricantes para aumentar ainda mais a sua 
linha de produtos, tais como: móveis, acessórios para banheiros, equipamentos 
sanitários, prateleiras, racks de armazenamento e suportes para papel higiênico.

A Linha de produtos da Young Lee inclui arqueadores para fitas de aço, cintas 
de aço revestidas de azul-recozido, galvanizado, fivelas de aço, ferramentas 
para cintas, chapas e bobinas laminadas a frio e a quente, chapas e bobinas de 
aço galvanizado, tubos de aço para móveis, acessórios de banheiro, grades e 
telas, dos quais 40% são exportados e, sobretudo, com a sua marca Young Lee.

Entre os produtos em destaque da empresa são aqueles fabricados em aço de 
altíssima resistência proveniente da maior siderúrgica de Taiwan, A China Steel 
Corp, com aço de alta qualidade que podem suportar tensões de pelo menos 95 kg por milímetro quadrado, melhor que o aço 
de alta resistência normal e do aço padrão, ideal para o uso industrial.

A empresa também desenvolveu cintas de elevada resistência para as vendas nos países industrializados. Estas cintas são 
conhecidas entre os profissionais porque passam por um processo especial de pintura e revestimento, precisamente controlado 
por computador apresentando diferentes espessuras que atendam com precisão os padrões nos EUA e na Europa. Além 
disso, esta empresa assessora os compradores estrangeiros com abastecimento na Grande China, principalmente graças à sua 
experiência de décadas e grande número de representantes e parceiros.

Young Lee Steel Strapping Co., Ltd.
No. 65, Lane 540, Yungfang Rd., Tungfang Li, Changhua City, Taiwan
Tel: 886-4-763-8998
Fax: 886-4-763-8991
Email: yly.j66@msa.hinet.net
Website: www.asiastrapping.com

mailto:yly.j66@msa.hinet.net
http://www.asiastrapping.com


Leadvane Industrial Co., Ltd.
Parafusadeiras Pneumáticas de Impacto, Chaves de 
Catraca Pneumáticas, Chaves de Fenda Pneumáticas, 
Pistolas Pneumáticas, Esmerilhadeiras Pneumáticas.

A Leadvane Industrial Co., Ltd. é uma experiente 
fabricante de ferramentas pneumáticas profissionais 

e acessórios relacionados, localizada em Taiwan, com 
mais de 20 anos de experiência na área e também com a 
comercialização de sua linha de ferramentas pneumáticas 
TBL (Turboland)  a nível mundial.

A Leadvane sabe que a comercialização de ferramentas 
pneumáticas não depende somente da qualidade e 
da funcionalidade, mas também da preferência dos 
consumidores de acordo com a prática comum em 
diversos países, à empresa constantemente aperfeiçoa 
os seus produtos existentes e desenvolve novos produtos 
baseados em informações e das necessidades reais do 
mercado, com isso favorecendo a competitividade das 
empresas nos mercados globais.

A empresa conta com um serviço diferenciado ao cliente 
e além disso, auxilia os fabricantes a fim de atingir os 
melhores resultados. Por exemplo, a empresa oferece 
serviços de usinagem com base em desenhos e amostras 
do cliente e também fornece suporte técnico e conta com 
ampla disponibilidade de peças de reposição.

É capaz de atender ordens de OEM (fabricação de 
equipamentos or iginais) ou ODM (fabricação do 
projeto original), essa fabricante oferece uma vasta 
gama de produtos tais como, chaves de impacto 
pneumáticas, chave de catraca pneumáticas, pistolas 

pneumáticas, chaves de fenda pneumáticas, 
furadeiras pneumáticas, esmeri lhadeiras 
pneumáticas, lixadeiras pneumáticas, marteletes, 
rebitadeiras e máquinas de rebitagem, bem como 
chaves de fenda elétricas, lixadeiras e discos, 
controladores, mangueiras, e assim por diante.

Leadvane Industrial Co., Ltd.
No. 8, Lane 115, Gung-shiue 2nd St., South Dist., 
Taichung City, Taiwan 40245
Tel: 886-4-2265-7358
Fax: 886-4-2265-7338
Email: sales@leadvane.com
Website: www.leadvane.com 
               www.cens.com/leadvane  

http://www.cens.com/leadvane
http://www.leadvane.com
mailto:sales@leadvane.com


A Jiin Haur Industrial Co., Ltd. foi fundada em 1977 e tornou-se uma das mais conhecidas fornecedoras 
mundiais de ferramentas de corte para jardinagem do mercado global . A empresa é conhecida por sua 

comprovada OEM (fabricação de equipamentos originais) e capacidade ODM (fabricação de desenho original).

Após décadas de desenvolvimento, a Jiin Haur é hoje a maior 
fabricante de ferramentas de corte para jardinagem de Taiwan, 
com uma produção mensal de 450 mil unidades de diversos 
produtos. A empresa fornece uma variedade de Tesouras 
Profissionais de Podar com Liga Forjada, Tesoura de Poda 
com Mecanismo de Catraca, Tesouras de Podar, Ferramentas 
Agrícolas, Tesouras para Grama, Faca de Poda, Facas de Anel, 
Série Múltiplas Afiações, Tesouras de Poda de Longo Alcance, 
Tesourão & Tesouras para Sebes, Tesouras para Folhas e Tosa , 
Podadeiras e Tesouras à Bateria & a série tipo AC e parafusadeira 
à bateria, que são todos certificados pela GS, VDE, UL e CE. 
As maiores empresas internacionais, como a Corona, Costco, 
Fiskars Brand, Wal-Mart, Target, Lowe, Shears, e Bauhaus estão 
entre seus clientes.

As realizações atuais desse experiente fabricante foram 
construídas sobre sua competente equipe de P & D. Amparado por avançadas tecnologias computacionais, tais 
como AutoCAD, UG e SolidWork, juntamente com o seu acumulado conhecimento de mercados e ferramentas 
para jardinagem, a empresa desenvolve anualmente de 10 a 15 novos modelos com características e funções 
inovadoras buscando sempre a melhoria da qualidade e valor agregado do design e materiais que ajudam os 
clientes a aumentar as suas cotas de mercado.

Todos os seus produtos são fabricados com rigoroso controle de qualidade e antes de serem embalados e 
enviados são revisados pelo experiente pessoal do CQ que utilizam minuciosos testes com instrumentos de 
última geração. Como mais uma prova da sua dedicação à qualidade, certificada ISO 9001 e SGS, a empresa 
oferece uma garantia vitalícia para hastes de liga forjada e outros de seus produtos.

  No momento, 35% dos produtos da Jiin Haur são comercializados 
  para os EUA, 50% para a Europa, e outros restantes a países em todo 
  o mundo. “Alguns produtos são comercializados sob a marca” “Praise” 
  própria da empresa.

 

Jiin Haur Industrial Co., Ltd.
No. 133, Chiukang Lane, Lukang Town, 
Changhua County 505, Taiwan
Tel: 886-4-777-3339   Fax: 886-4-778-8129
E-mail: jiinhaur@jiinhaur.com.tw
Website: www.jiinhaur.com.tw  

Jiin Haur 
Industrial Co., Ltd.

Tesouras de poda, podadeiras de 
liga forjada, podadeiras de longo 
alcance, facas, afiadores, tesouras 
para grama, tesourão de poda & 
tesouras para sebes.

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


HCT Enterprise Co., Ltd.
No. 59, Lane 157, Dongsiang Rd., Hemei Town, 
Changhua County 508, Taiwan
Tel: 886-4-735-8461       Fax: 886-4-735-8470
E-mail: hct-tw@umail.hinet.net     Website: www.hct-tw.com.tw   

HCT Enterprise Co., Ltd.

Peças torneadas CNC, Peças 
Torneadas de Alta Precisão.

AHCT Enterprise Co., Ltd.foi fundada em 1991 e é uma grande especialista, 
certificada ISO 9001:2008, em peças torneadas CNC.

As peças torneadas CNC de alta precisão da empresa podem ser aplicadas 
a uma ampla gama de produtos, incluindo elementos de fixação, bicicletas, 
automóveis, aparelhos eletrônicos, acessórios para banheiro, máquinas e 
dispositivos de TI, dos quais 50% são exportados para o Oriente Médio, Europa, 
Ásia, Austrália, Nova Zelândia e América do Norte.

A competitividade global da empresa foi construída sobre uma perfeita 
capacidade de produção e ampla capacidade, que são em parte devido a 
sua linha completa de equipamentos de produção com tecnologia de ponta e 
rigorosa inspeção de qualidade, e em parte, a um amplo conhecimento 
de torneamento e fresamento CNC como também seu alto conhecimento 
das propriedades dos materiais metálicos.

O fabricante é equipado com três tornos CNC de última geração, 18 
tornos CNC multi eixos, 18 tornos de precisão tipo CAM, que, juntos, 
podem transformar várias peças torneadas CNC com diâmetros externos 
de 2 mm a 42 mm e comprimentos de até 300mm. Todos os produtos 
acabados são submetidos a rigorosos testes usando uma variedade 
de equipamentos de inspeção local, incluindo comparadores de alta 
resolução, comparadores 2.5D, micrômetros de precisão, medidores 
digital de altura, medidores de pinos e ogivas eletrônicas para medição.

A HCT utiliza uma variedade de materiais nos seus processos de produção, 
tais como bronze, cobre alumínio, aço, aço inoxidável, e POM (polioximetileno), 
dependendo das necessidades dos clientes. Ela também tira proveito de sua 
grande experiência e know-how para ajudar os clientes a acelerar os seus 
processos de P & D como a análise do produto e consultoria profissional na 
seleção de materiais, e fornece também todos os serviços desde a fabricação 
até o tratamento de superfície e montagem.

Comprometida com a alta qualidade e alta precisão, entrega rápida e preços 
razoáveis, a HCT está confiante na sua capacidade de servir como um braço 
de produção de confiança na geração de benefícios mútuos com os seus 
clientes.

http://www.hct-tw.com.tw
mailto:hct-tw@umail.hinet.net


Jiiun Yiih Workshop Co., Ltd.
No. 99-1, Lane 546, Yongxing Rd., Sec. 1, Wuqi Dist., Taichung City 435, Taiwan
Tel: +886-4-2639-8829                             Fax: +886-4-2639-0496
Email: info@jybearing.com.tw                 Website: www.jybearing.com.tw
skype: jybearing 

Jiiun Yiih Workshop Co., Ltd.
Especializada em ferragens para construção e edificação, rolamentos e rodízios.
Moldagem, Estampagem e Fundição que estão disponíveis em especificações personalizadas.

Desde a sua fundação em 1989 a Jiiun Yiih Workshop Co. 
tem especializado-se no fabrico de rolamentos e peças de 

metal para uso na construção civil e na produção industrial.

A Jiiun Yiih é conhecida por seu compromisso com a qualidade e por 
vários anos trabalhou constantemente no aperfeiçoamento da sua 
capacidade de produção com o objetivo de alcançar a excelência na 
qualidade. Estes esforços foram recompensados, porque a empresa 
ganhou uma sólida reputação de clientes em todo o mundo como um 
fornecedor líder de Taiwan no seu ramo.

A linha de produtos da empresa abrange, porta de garagem, rolos 
para porta de caminhão e uma variedade de rolamentos, incluindo 
rolamentos de esferas em miniatura, rolamentos de esferas, 
rolamentos axiais de esferas, blocos de apoio, rolamentos de agulha, 
rolamentos de rolos, rolamentos especiais, rolamentos de rolos 
cônicos e rolamentos para bomba d'água, bem como peças de metal 
relacionadas. Os produtos são utilizados em equipamentos esportivos, 
fitness, motocicletas, bicicletas, carros, dispositivos médicos, 
ferragens, persianas, ferramentas para trabalhos em madeira, rolos 
para portas e janelas, pneumáticos e equipamentos de produção 
eléctrica.

Respaldada por seu experiente know-how a Jiiun Yiih pode auxiliar 
os clientes a desenvolver e produzir projetos especiais de rolamentos 
de esferas de injeção com especificações personalizadas, produtos 
moldados por injeção de plástico, ligas de alumínio e zinco fundidos 
com revestimento de níquel. Somando-se a vantagem competitiva da 
nossa empresa em OEM (fabricação de equipamentos originais) e 
ODM (fabricação projeto original) capacidades.

Atualmente a Jiiun Yiih exporta mais de 70% de seus produtos em 
todo o mundo e o  restante são comercializados para fabricantes 
locais 

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


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 fixadores 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 
específicas, 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 certificadas 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.

http://www.super-nut.com.tw
mailto:Super.nut.tw@gmail.com
mailto:sales01@super-nut.com.tw


Sane Jen Industrial Co., Ltd.
Excelentes produtos para logística, armazenagem 
,transportes e supermercados.

Desde a sua criação, em 1984, Sane Jen Industrial Co. dedica-se ao 
fornececimento de uma ampla gama de produtos para armazenagem e 

transporte, que em sua maioria são fabricadas em aço inoxidável, fio de aço, tubos 
de aço e chapas de aço.A linha de produtos da empresa inclui contentores de 
arame dobráveis, carrinhos de transporte dobráveis, decks de arame, prateleiras 
de arame para armazenamento, armações de arame para empilhamento, paletes 
de metal, prateleiras de arame para exposição, cestas de arame e telas de arame.

Os produtos Sane da Jen são fabricados principalmente em contrato de ODM e 
OEM (fabricante original do projeto / fabricante original do equipamento) . Eles 
podem ser usados para logística e armazenamento em depósitos, supermercados, 
exposição de produtos e são ideais para armazenagem de peças de automóvel, 
moto peças, aparelhos elétricos, ferramentas mecânicas, partes de móveis, 
acessórios e entre outras coisas.

A fim de garantir a qualidade do produto, Sane Jen emprega uma qualificada 
equipe de P & D que fez parceria tecnológica com clientes japoneses. Ela 
também submete seus produtos a rigorosas inspeções de qualidade antes de 
enviá-las.

O seu compromisso de longo prazo e pioneirismo no desenvolvimento de produtos fez que a Sane Jen conquistasse uma sólida 
reputação mundial e um fluxo constante de pedidos.Ela tem exportado com sucesso por mais de 25 anos, especialmente para o 
Japão assim como outros mercados que incluem o Oriente Médio, Europa, Ásia (menos a China), América do Norte, Central e 
América do Sul, Austrália e Nova Zelândia.

A remessa mínima da empresa é de um TEU ( unidade equivalente a 20 pés) container de mercadorias que podem ser enviados a 
partir de qualquer porto de Taiwan, dependendo das exigências do cliente.

Sane Jen Industrial Co., Ltd. 
No.10, Zhongshan Rd., Minxiong Industrial Zone, Minxiong Township, Chiayi County, Taiwan 62154
Tel: 886-5-213-4789          Fax: 886-5-213-4699 
E-mail: sj-storage@umail.hinet.net        Website: www.sj-storage.com.tw       

http://www.sj-storage.com.tw
mailto:sj-storage@umail.hinet.net


Kymyo Industrial Co., Ltd.
Ferramentas Pneumáticas, Lixadeira Orbital Pneumática, Lixadeira 
Linear Pneumática, Lixadeira Pneumática Portátil, Lixadeira/Politriz 
Pneumática, Lixadeiras Pneumática de Cinta, Limadeira e Serras 
Pneumática.

Desde a sua fundação em 1986, Kymyo Industrial Co. dedica se ao 
desenvolvimento e produção de lixadeiras e ferramentas pneumáticas 

e produtos relacionados para fins profissionais, tais como para a indústria 
automobilística,funilaria automotiva, fabricação de móveis e construção 
naval. Ao longo dos anos a companhia construiu uma sólida reputação no 
mercado mundial.

Com a experiência acumulada ao longo de mais de 20 anos, a empresa 
fornece uma ampla gama de lixadeiras incluindo lixadeiras orbital 
pneumáticas para serviços leves e pesados ,  lixadeiras jitterbug de potência 
para serviços leves e pesados, lixadeira roto-orbital, lixadeiras lineares, 
lixadeira portátil, lixadeira triangular, politriz, politriz a úmido, lixadeira de 
cinta, disco para lixadeiras, peças e acessórios para lixadeira /politriz. A sua 
linha de produtos também inclui limadeiras e serras pneumáticas, brocas 
pneumáticas e lixadeiras com auto aspiradores de pó e água .
 
Entre os produtos mais vendidos da empresa nos mercados americano, europeu, japonês e sudeste da ásia 
é a lixadeira pneumática da série CY309, que apresenta um moderno design ergonómico e leveza, permitindo 
um maior tempo de manuseio, com um baixo centro de gravidade e baixo níveis de ruído e vibração com isso 
superando os modelos concorrentes. 
Essas lixadeiras pneumáticas são muito procuradas por fabricantes de móveis , funileiros e mecânicos de 

automóveis, mobiliário para iate, construção civil, trabalhos com 
vidro,  indústria de fibra de polímero 
reforçado e entre outros. 

A Kymyo também atende e coopera 
em OEM (fabricação de equipamentos 
originais) ou base ODM (fabricação 
do projeto original). A empresa é 
bastante conhecida no setor como 
a  fo rnecedora  das  fe r ramentas 
pneumát icas da marca Combest 
que são comercializadas nos países 
asiáticos, como Japão, Coréia, China, 
Vietnã, Malásia e Indonésia.

Kymyo Industrial Co., Ltd.
No. 36-2, Lane 667, Chung Shan Rd., Shenkang Dist., 
Taichung City, Taiwan 429 
Tel: 886-4-2562-6015      Fax: 886-4-2562-6017
E-mail: combest@kymyo.com
Website: www.kymyo.com.tw, www.combest.com.tw

http://www.combest.com.tw
http://www.kymyo.com.tw
mailto:combest@kymyo.com


Tendo dedicado-se à produção de fixadores 
desde 1981, a Yuen Chang Hardware Tool 

Co., Ltd. é amplamente reconhecida por seus 
clientes de todo o mundo pela qualidade dos 
produtos que levam a sua marca. 

No in tu i to  de aumentar  a  e f ic iênc ia  e  a 
capac idade  de  p rodução ,  a  companh ia 
automatizou suas instalações e instalou linhas 
de produção perfeitamente integradas, desde 

a  f a b r i c a ç ã o  e 
tratamento térmico 
até a embalagem final. Contamos no momento com uma produção 
mensal de mais de 350 toneladas de pregos variados e outros elementos 
de fixação. 

A Yeun Chang fornece uma ampla variedade de pregos, incluindo para 
concreto, angular espiral, e pregos tipos (tipo-L, tipo-U, tipo-T); pregos de 
aço redondo; pregos para pinador para ferramentas acionadas a gás; e 
clipes para cabos e fios e kits de pregos. Seus produtos de maior sucesso 
incluem as séries de pregos de aço em espiral, feitos de aço-carbono 
galvanizado de alta qualidade, 
muito populares entre os clientes 
por causa de sua força estrutural 

reforçada e sua aderência. 

Sempre comprometida com a qualidade de seus produtos, 
nossa companhia possui o certificado ISO 9001, afirmando seu 
status de fornecedora mundial de grande calibre. Apoiada por 
uma experiente equipe de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
e um inovador know-how na fabricação de fixadores, a Yeun 
Chang atende com competência e eficiência a todos os pedidos 
especiais de seus clientes.

Yeun Chang Hardware Tool Co., Ltd.
16 kungye E. 2nd Rd., Lukang Town, Changhua County, Taiwan 505
Tel: 886-4-752-6921            Fax: 886-4-761-1000
E-mail: yeun.chang@ycnail.com
Website: http://www.ycnail.com          http://www.ycnail.com.tw

Yeun Chang Hardware Tool Co., Ltd.
Pregos de aço, pregos de latão, pregos de aço para concretos, 
pregos tipo (tipo-L, tipo-U, tipo-T), pregos para pinador.

http://www.ycnail.com.tw
http://www.ycnail.com
mailto:yeun.chang@ycnail.com


Nal Hon Industrial Co., Ltd.
No. 418, Shihwu Rd., Dali Dist., 
Taichung City, Taiwan 41263
Tel: 886-4-2496-9966     
Fax: 886-4-2496-8811
E-mail: info@nalhon.com.tw     
http://www.hooks.com.tw

Nal Hon Industrial Co., Ltd.
Peças e equipamentos de proteção individual, 
incluindo talabartes de segurança, ganchos de 
alumínio, fivelas, etc

A Nal Hon Industrial Co., Ltd. foi fundada em1981, é especializada na fabricação de acessórios 
e equipamentos de proteção individual, incluindo travas e mosquetões giratórios, andaime de 

segurança em alumínio, ganchos de pára-quedas e alpinismo, mosquetões, mosquetões de fixação, 
ferramentas de auto-reparação, fivelas , fivelas de pressão, cortadores para cascos ,correias com anéis e 
entre outros acessórios. A empresa é reconhecida como uma fornecedora altamente confiável com mais 
de 35 anos de experiência no setor.

Utilizando processos de produção com certificação ISO 9001:2008,a Nal Hon desenvolve produtos 
de segurança de excelente qualidade, que são aprovados pela CE e ANSI. Os materiais utilizados na 
sua produção são comprados diretamente da China Steel em Taiwan , e seus produtos são conhecidos 
mundialmente por sua aparência atraente, design leve, facilidade de uso e fabricados em Taiwan.

Como parte do seu compromisso de fornecer apenas as melhores peças e acessórios para equipamentos 
de proteção individual, a empresa priorizou 
à segurança mantendo o foco na inovação 
e na qualidade. Para garantir a segurança 
dos clientes, todos os produtos da empresa 
passam por rigorosos testes de segurança.

Respaldada por sua qualificada equipe de P 
& D, com a criação de produtos originais, 
altamente duráveis e de alta qualidade a 
preços competitivos, a empresa construiu 
uma sólida reputação no setor. Ela acolhe 
favoravelmente ordens personalizadas de 
OEM e ODM, como também desenvolve 
projetos de produtos em parceria.



Jin Yi Cherng Precision Co., Ltd.
Address: 20, Lane 197, Cheng Kuang St., Taiping Dist., Taichung City 
41173, Taiwan 
Tel: 886-4-2271-5927
Fax: 886-4-2271-2499
E-mail: jinyicherng@jyc.com.tw
Website: www.jyc.com.tw

Jin Yi Cherng              
                Precision Co., Ltd.
Eixos do Motor, Pinos Agulha

A Jin Yi Cherng Precision Co., Ltd.foi fundada em 1968 e conquistou 

uma sólida reputação entre os clientes internacionais por seus contínuos 

esforços para aperfeiçoar a qualidade do produto. Para lidar com o fluxo 

crescente de encomendas e expandir a sua rede de comercialização, a empresa 

montou a sua primeira fábrica no exterior e um centro de distribuição em 

Dongguan, China, no ano de 1998, e construiu uma segunda fábrica em 

Taicang, província de Jiangsu, em 2003. Devido, em parte, a essas novas 

instalações,a Jin Yi Cherng viu as suas receitas na área da Grande China 

crescer com uma média de 7% ao ano.

A empresa é especializada na fabricação de uma variedade de micro eixos de precisão para motores feito com perfeito 

acabamento de redondeza que reduz eficazmente o ruído causado pelo funcionamento do motor. Estes produtos passam 

por rigorosos testes e são usados em motores AC / DC e outros produtos 

relacionados para a indústria e informática.

A Jin Yi Cherng adquiriu equipamentos de processamento de alta precisão da 

Suíça e da Alemanha, para a produção de micro pinos agulhas profissionais 

com diâmetro externo de 0,5 mm e 2,5 milímetros de comprimento. Estes 

produtos são feitos de aço de alto teor de carbono, rolamentos de aço / 

ferramenta de aço ou aço inoxidável,que após o tratamento térmico eles 

atingem uma dureza que pode chegar a 62 graus de HRC, e apresentam 

Ra 0.05 de rugosidade de extremidadess após a alta velocidade de usinagem . Os pinos agulhas atendem aos padrões 

internacionais de resistência à abrasão, rugosidade e circularidadecomo também podem ser usados em pinos de rolos de 

guias lineares e rolamentos de rolos cilíndricos.

A precisão de processamento de um dos pinos de agulha é a seguinte: 0,005 milímetros ~ 0,01 milímetros na 

verticalidade, 0,005 milímetros ~ 0,01 milímetros em paralelo, 0,006 ~ 0,01 milímetros de tolerância no comprimento e 

0.05 ~ 0,2 em rugosidade(Ra) das extremidades.

Os funcionários da Jin Yi Cherng concentram-se na busca para alcançar a mais alta qualidade dos produtos e melhorar 

a automação de máquinas. A empresa padronizou todas as operações de processamento e utiliza avançada análise 

estatística no processo (por exemplo: cpk menor do que 1,33 ou 1,67), e com isso 

obteve as seguintes certificações TS-16949 e ISO9001: 2008.



A Precaster Enterprises Co., Ltd. foi fundada em 1977, é uma empresa 
especializada e reconhecida mundialmente por seus avançados dispositivos de 

medição a laser.

Para manter-se à frente de seus concorrentes, a Precaster estabeleceu um 
departamento de P & D em 1998, aumentando ainda mais sua vantagem 
competitiva, através do desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de 
topografia, que são funcionais e de fácil utilização, isso gerou um feed-back positivo 
dos usuários finais. Algumas das tecnologias inovadoras de níveis a laser que a 
equipe de P & D desenvolveu, foram patenteadas.

A empresa começou desenvolvendo medidores de distância a laser em 2002,  
alguns anos depois alcançou sucesso com o lançamento do seu primeiro modelo. 
Em 2010, fez grandes avanços na tecnologia de medição de distância, garantindo 
ainda mais  sua posição de liderança na indústria em Taiwan.

Mais tarde em 2012, a Precaster deu outro grande salto em tecnologia de medição 
a laser,desenvolveu um dispositivo de medição totalmente óptico acoplado com 
um único diodo especial a laser e além disso o aparelho é isento de mecanismos e 
peças no interior.

O  atual catálogo de produtos da Precaster abrange medidores de distância a laser, 
módulos de varredura a laser, etc. e todos os produtos são fabricados em Taiwan 
e passam por rigorosa inspeção antes da comercialização. Isso fez com que a 
empresa  se tornasse conhecida entre os profissionais de todo o mundo devido a 
sua alta qualidade.

Além de comercializar seus produtos globalmente sob a marca Precaster, a 
empresa também é um competente OEM (Fabricante de Equipamento Original) e 
ODM (Fabricante de Projeto Original). Com capacidade testada pelo tempo e uma 
reputação firmemente estabelecida, a empresa está comprometida em fornecer 
produtos que propiciam os seus clientes a ter sucesso em diferentes mercados.

Precaster Enterprises Co., Ltd.
Fabricante de medidores profissionais 
de distância a laser em Taiwan

Precaster Enterprises Co., Ltd.
No. 204, Fuxing Rd. Sec. 2, South Dist., Taichung 40252, Taiwan
Tel: 886-4-2262-1000           Fax: 886-4-2261-6565
E-mail: contact@precaster.com.tw
Website: www.precaster.com.tw    



Hui Bao Enterprise Co., Ltd.
Mangueiras de Ar, Ferramentas Pneumáticas, Acessórios 
para Ferramentas Pneumáticas, Engates Rápidos, 
Equipamentos Pneumáticos, Unidades de Combinação 
FRL e Componentes para Compressores de Ar. 

A Hui Bao Enterprise Co., Ltd. (THB), foi fundada em 1988, é uma 
das principais fabricantes e produtores de unidades FRL, engates 

rápidos, mangueira de ar, ferramentas pneumáticas e componentes para 
compressor de ar em Taiwan. A empresa tem trabalhado com algumas 
marcas renomadas, os produtos da marca THB são comercializados em 
todo o mundo.

A Hui Bao Enterprise Co., Ltd. (THB) dedica-se a fabricação de produtos de alta qualidade para 
aplicações pneumáticas profissionais. Os valores fundamentais 
para a THB são "A inovação, melhoria contínua e alta qualidade".
Os investimentos em talentos e na alta qualidade mantem a THB 
numa posição competitiva na indústria pneumática. As máquinas 
de produção de última geração garantem a THB produtos de alta 
qualidade. A empresa é capaz de desenvolver sistema CAM para 
moldes e ferramentas ,podendo produzir produtos de precisão 
para atender e superar as expectativas dos clientes.

Além disso, a fim de oferecer aos seus clientes preços acessíveis,durante muito anos a Hui Bao (THB) 
vem empenhando-se na integração da cadeia de fornecimento. E mais de  95%  da produção da 
empresa é feita internamente para garantir os melhores custos para os compradores.

A Hui Bao conquistou muitas patentes e certificados, como as normas ISO e ASME. Além disso a THB, 
é membro da STAFDA (Specialty Tools And Fasteners Distributors Association) e da TFPA (Taiwan Fulid 
Power Association).A Hui Bao quer ser uma das principais fornecedoras de acessórios para sistemas de 
ar do mundo. 

Os principais produtos da empresa incluem engates rápidos, mangueiras de ar, unidades de 
combinação FRL, sopradores de ar e peças relacionadas ,componentes para ferramentas pneumáticas 
e equipamentos.

Hui Bao Enterprise Co., Ltd.
No. 5, Lane 408, Changho Rd., Sec. 2, Homei Township, Changhua 
County 508, Taiwan
Tel: 886-4-735-1625            Email: thb@ms43.hinet.net
Fax: 886-4-736-0346           Website: www.thb.com.tw

AIR BLOWER

AIR HOSE

AIR CONTROL UNIT

SOLENOID VALVE

AIR QUICK COUPLER



AChang Loon Industrial Co., Ltd. foi fundada no 
ano de 1978 é um das fornecedoras de chaves de 

fenda e chaves inglesa, mais conhecida mundialmente 
de Taiwan , em grande parte graças à décadas de 
investimentos em P& D e na qualidade dos produtos.

Este fabricante especial izou-se na produção de 
chaves de fendas que estão de acordo com as normas 
internacionais, tais como a ANSI e DIN, e hoje é o maior 
fornecedor de chaves catraca em volume de exportação 
anual de Taiwan. Ao longo das últimas três décadas, 
os produtos da empresa têm sido procurados por 
compradores profissionais e grandes atacadistas nos 
EUA e na Europa, que em sua  maioria sãofornecidos 
em OEM (Fabricante de Equipamento de Origem) e alguns são comercializados sob a sua marca ProRatchet ®.

A Chang Loon diz com segurança que os investimentos em P & D é atualmente a chave do sucesso . A empresa 
afirma que em cada projeto de novos produtos ,é um evento muito importante, que envolve toda a gestão e 
supervisão . A cultura da empresa efetivamente reduz o tempo de P & D e acima de tudo, protege a viabilidade 
de produção e da comercialização dos novos produtos, principalmente porque a sua experiência e a dedicada 
participação estimula o impulso de P & D da empresa.

Uma das conquistas que é resultado dos esforços da fabricante em P & D,que 
visa melhorar a eficiência do trabalho, é o anel colorido em relevo sobre a 
cabeça de suas chaves, que mostra claramente a medida da chave em unidades 
imperiais ou métricas para evitar que os usuários percam tempo procurando 
chaves com medidas inadequadas. Essa concepção é muito utilizada nos EUA, 
onde ambas as medidas são predominantes, e tem sido adotada por alguns 
clientes OEM na Europa para criar vínculos 
reconhecíveis entre as chaves que vendem e 
os nomes de suas empresas.

Chang Loon Industrial Co., Ltd.
Chaves Catraca, Chaves de Boca com Catraca, Chaves 
Inglesas, Cortador de Parafuso, Chave Combinada, 
Ferramentas Manuais

Chang Loon Industrial Co., Ltd.
No. 349, Maming Rd., Shioushuei Township, Changhua County 504, Taiwan
Tel: 886-4-768-8568      Fax: 886-4-768-8528
Email: proratchet@chltool.com         Website: www.chltool.com   



Chuan Yi Plastic Co., Ltd.
Mangueiras para Jardim, Esguicho de Gatilho, 
Mangueiras de Ar em Poliuretano , Pistolas de Ar 
Comprimido e Acessórios Relacionados.

Chuan Yi Plastic Co., Ltd.
No. 251, Lane 418, Xinan Rd., Sec. 3, Wuri Dist., 
Taichung City 414, Taiwan
Tel: 886-4-2335-6800
Fax: 886-4-2335-6811
E-mail: chuan-yi@umail.hinet.net
Website: www.airtools88.com.tw

A Yi Chuan Plastic Co., Ltd. foi fundada em 
2002,e hoje é uma sólida fabricante de acessórios 

para jardinagem e produtos relacionados. É uma 
subsidiária da Star Prince Enterprise Co., Ltd., uma 
experiente fornecedora em Taiwan de tubos plásticos 
e mangueiras para jardim.

A Yi Chuan fornece uma variedade de produtos 
para jardinagem e acessórios, incluindo esguichos 
de gatilho, adaptadores, sprinklers e mangueiras de 
jardim feitas em PU, EVA e PVC, a maioria das quais 
são exportados para os EUA e Europa. A empresa 
também fornece para o mercado industrial tubos de 

ar comprimido em PU, pistolas de ar comprimido e espanadores de ar comprimido, os quais são bem aceitos nos 
mercados asiáticos.

A principal vantagem competitiva da Chuan Yi é a sua eficiente e integrada produção interna em conformidade 
com as normas e padrões ISO-9001: 2008. Tecnologicamente apoiada pela sua empresa-matriz e equipamentos 
de fabricação de última geração, a empresa acompanha todo o processo produtivo, desde a preparação da matéria-
prima para a extrusão, processamento, embalagem e transporte, garantindo com isso a melhor qualidade e eficiência 
da produção.

A sua vasta capacidade de produção é a base que sustenta a Chuan Yi no setor. A empresa diz que hoje pode 
produzir 100.000 unidades de mangueiras por mês tanto com especificações padrão ou personalizadas, junto com 
50.000 unidades de esguichos de gatilho (patenteado nos USA) e 50.000 unidades de pistolas de ar comprimido 
(patenteado em Taiwan).

Graças principalmente à sua reconhecida capacidade de produção mundial , a Yi Chuan conquistou importantes 
mercados de grandes empresas internacionais, como a Target, Orbit, Waterworks, Melnor, OVD, POPE e Ahlsell, 
que serve em bases OEM (fabricação de equipamento original).

A jovem empresa não satisfeita com o atual sucesso, tem exigido dos seus 
talentosos engenheiros de P & D uma constante atualização de seus produtos. 
Recentemente, eles desenvolveram um esguicho de plástico que foi testado 
para resistir a altas pressões e provou ser um produto de qualidade ímpar.



A Fong Chen Plastic Tecnologia Ind. (Suzhou) Co., Ltd. é 
especializada na fabricação de peças plásticas injetadas e 

moldes ,localizada no município de New Taipei City ao norte 
de Taiwan, cujos negócios alcançaram a Europa, Japão, Índia, 
EUA e  Austrália.

Com grande capacidade e experiência em moldagem 
plástica por injeção, essa fabricante produz peças de plástico 
para computadores, hardware, automóveis, máquinas, produtos 
domésticos, purificadores de água e assim por diante, os quais estão 
disponíveis em ABS, PC, PPS, POM, PVC, PE, PP , HIPS, GPS, PC + 
ABS, NY6, NY6 + GF, NY12, NY12 + GF, NY66, NY66 + GF, PBT, PET, PBT + 
GF, TEFLON, LNP, TPU, TPR, e PMMA.

Esta empresa opera uma fábrica com 23 mil metros quadrados na China continental, com um número de 
máquinas injetoras de plástico que variam em capacidade de 50 toneladas  até 1.100 toneladas, bem como 
máquinas ferramentas, máquinas CNC, máquinas desumidificadores e controladores térmicos.

Para atingir a máxima qualidade e confiabilidade, a empresa calibra seus instrumentos internamente e sempre 
foi muito rigorosa no controle de qualidade, resultando nas seguintes certificações  ISO-90001, ISO14000, 
QC080000, UL-746 e TS-16949.

Fong Chen Plastic 
Technology Ind. (Suzhou) Co., Ltd.

Moldes Plásticos, Moldagem de Plásticos 
por Injeção, Conjuntos  para Injeção Plás-
tica, Peças Plásticas

Fong Chen Plastic Technology Ind. 

(Suzhou) Co., Ltd. 
No. 458, Yunli Road, Wujiang Economy Development Zone, 
Suzhou, Jiangsu 215217, China
Tel: +86-512-63332689       Fax: +86-512-63332686
Email: fongchen@fongchen.com

Delta Plastics Co., Ltd. 
No.13, Minshen St., Tuchen Dist., 
New Taipei City, Taiwan, 236
Tel: +886-2-2268-3625       
Fax: +886-2-2268-1630
Email: fongchen@fongchen.com
Website: www.fongchen.com



Sinox Company Ltd.
Cadeados Segredo, Acessórios de Viagem, 
Fechaduras para Móveis, Fechaduras 
para Armários, Travas para Computadores 
,Cadeados de Segurança para Tablets, 
Cadeados para Bicicletas 

A Sinox Co. foi fundada em 1978 e tem mais de 35 anos de experiência como um 
fabricante especializado em fechaduras de combinação e produtos relacionados 

à segurança.
A Sinox adotou uma filosofia que enfatiza especialmente a P & D e o constante aproveitamento de sua tecnologia de 

última geração para desenvolver fechaduras com uma qualidade ímpar e design inovadores para atender às demandas 
dos usuários finais. Isso ajudou a construir uma imagem sólida da empresa no competitivo mercado global.

A empresa está persuadida que a inovação traz sucesso para seus clientes e insiste em proporcionar-lhes produtos 
exclusivos sob medida e soluções completas que correspondam às suas necessidades particulares. Amparada por 
engenheiros altamente qualificados de P & D e CQ, a empresa lida com todo o processo produtivo e trabalha junto com 
os clientes para desenvolver fechaduras verdadeiramente comercializáveis.

A linha de produtos da Sinox incluem uma grande variedade de cadeados, fechaduras e travas com segredo, travas 
para armas, fechaduras para móveis, fechaduras para gabinetes, fechaduras de janelas deslizantes, correia de bagagem 
com segredo, fechaduras para casa e acessórios de viagem ,travas de bicicleta, cadeados de combinação com cabos, 
fechaduras chave com cabos, travas anti-furto tipo U, correntes com cadeado, dispositivos para correias, cadeado com 

cabo de aço retrátil, travas de segurança para computadores,travas para 
Tablet PC e produtos de segurança para áreas externas.

Os produtos da empresa refletem o compromisso consciente da P & D, 
qualidade e funcionalidade. Por exemplo os seus bloqueios de bagagem 
são produzidos de materiais leves, duráveis   e projetado de forma 
elegante e compacta, oferecendo aos usuários medidas de proteção com 
muito estilo e bom gosto.

A Sinox é conhecida por fornecer fechaduras de viagem TSA, que são 
minuciosamente desenvolvidas para fornecer aos usuários uma inspeção 
mais rápida, atrasos menores e a quebra desnecessária por verificações 
de segurança pessoal nos aeroportos e ao mesmo tempo apresentando 

elegância ,leveza, durabilidade e facilidade de manuseio.

Sinox Company Ltd.

3F, No. 2, Lane 93, Chien-I Rd., Chung-Ho Dist., 
New Taipei City, 23585, Taiwan
Tel: 886-2-8227-6730 
Fax: 886-2-8227-6729
E-mail: info@sinoxlock.com
Website: www.sinoxlock.com



AChang Loon Industrial Co., Ltd. foi fundada no 
ano de 1978 é um das fornecedoras de chaves de 

fenda e chaves inglesa, mais conhecida mundialmente 
de Taiwan , em grande parte graças à décadas de 
investimentos em P& D e na qualidade dos produtos.

Este fabricante especial izou-se na produção de 
chaves de fendas que estão de acordo com as normas 
internacionais, tais como a ANSI e DIN, e hoje é o maior 
fornecedor de chaves catraca em volume de exportação 
anual de Taiwan. Ao longo das últimas três décadas, 
os produtos da empresa têm sido procurados por 
compradores profissionais e grandes atacadistas nos 
EUA e na Europa, que em sua  maioria sãofornecidos 
em OEM (Fabricante de Equipamento de Origem) e alguns são comercializados sob a sua marca ProRatchet ®.

A Chang Loon diz com segurança que os investimentos em P & D é atualmente a chave do sucesso . A empresa 
afirma que em cada projeto de novos produtos ,é um evento muito importante, que envolve toda a gestão e 
supervisão . A cultura da empresa efetivamente reduz o tempo de P & D e acima de tudo, protege a viabilidade 
de produção e da comercialização dos novos produtos, principalmente porque a sua experiência e a dedicada 
participação estimula o impulso de P & D da empresa.

Uma das conquistas que é resultado dos esforços da fabricante em P & D,que 
visa melhorar a eficiência do trabalho, é o anel colorido em relevo sobre a 
cabeça de suas chaves, que mostra claramente a medida da chave em unidades 
imperiais ou métricas para evitar que os usuários percam tempo procurando 
chaves com medidas inadequadas. Essa concepção é muito utilizada nos EUA, 
onde ambas as medidas são predominantes, e tem sido adotada por alguns 
clientes OEM na Europa para criar vínculos 
reconhecíveis entre as chaves que vendem e 
os nomes de suas empresas.

Chang Loon Industrial Co., Ltd.
Chaves Catraca, Chaves de Boca com Catraca, Chaves 
Inglesas, Cortador de Parafuso, Chave Combinada, 
Ferramentas Manuais

Chang Loon Industrial Co., Ltd.
No. 349, Maming Rd., Shioushuei Township, Changhua County 504, Taiwan
Tel: 886-4-768-8568      Fax: 886-4-768-8528
Email: proratchet@chltool.com         Website: www.chltool.com   



Desde o inicio de suas atividades, em 1992, Taiwan 
Kuo Seu Industrial Co., Ltd. é especializada 

na produção de cabos e cordas, principalmente 
para equipamentos de fitness e esportes, incluindo 
esteiras elétricas, aparelhos simuladores de esqui 
e equipamentos para levantamento de peso, assim 
como para segurança industrial.

Respaldada por mais de 20 anos de profissionalismo, 
a empresa lida com o processo de produção, com 
fábricas em Taiwan e China, onde a fabricação de 
avançados equipamentos e instrumentos de controle 
de última geração são utilizados em conjunto com rigorosas 
medidas de controle de qualidade para assegurar uma qualidade consistente e confiável, eficiência da produção e pronta entrega.

A Taiwan Kuo Her é conhecida por oferecer uma prestação de serviço personalizada fornecendo a solução completa para as 
necessidades dos clientes. Ela aproveita de sua tecnologia de produção e de seu vasto conhecimento em P & D para auxiliar os 
clientes no desenvolvimento de entrenimentos inovadores e produtos esportivos funcionais especificamente adaptados e com 
isso aumentar o valor agregado dos produtos.

Após décadas de desenvolvimento, a linha de produtos da empresa abrange uma ampla gama de cabos de controle, cabos de 
velocímetro, cabos do afogador, cabos de aço trançados anti-fricção ,cabos de aço, cordas para esqui, fios PU para surf, cordas 
para ferramentas de segurança, tubos macios para a produção de ferramentas manuais, acessórios para etiquetas, chaveiros e 
placas, fechaduras de segurança, cabos de segurança e cabos especiais revestidos com PVC, PU ou nylon.Tambem estão entre 
os pontos fortes da empresa ordens de OEM (Fabricação de Equipamentos Originais) e ODM (Fabricação de Desenho Original). 

                  

                  
                Taiwan Kuo Her Industrial Co., Ltd.
                          No. 355-1, Lunmei Rd., Nanmei Li, Changhua City 500, Taiwan
                          Tel: 886-4-762-2863        Fax: 886-4-761-5829
                          E-mail: Taiwan.kuoher@msa.hinet.net
                          Website: www.kuoher.com.tw     

Taiwan Kuo Her Industrial Co., Ltd.
Cabos de Controle, Cabos de Velocímetro, Cabos do 
Afogador, Produtos de Segurança Industrial



A Chan Long Enterprise Co. é uma experiente fabricante especializada em serras 
manuais para diferentes fins.

As serras da empresa possuem incomparável qualidade e durabilidade, graças principalmente ao 
generoso empenho da equipe de P & D. As lâminas de serra são feitas de aço de alto teor de carbono, 
com dureza de superfície nominal de 52 HRC e como também os dentes de serra são especialmente 
desenvolvidos para dar uma grau de dureza de 63 HRC isto é o triplo dos modelos concorrentes.

Para aumentar a vida útil, as lâminas de serra da companhia ,são revestidas de cromo  para resistir 
a oxidação e redução de atrito, com dentes de serra especialmente desenhados para arestas 
extras. Além disso, todas as serras vêm com cabos ergonomicamente desenhados proporcionando 
confortavel manuseio para longo tempo de uso e seus dentes de serra estão disponíveis em 
diferentes tipos.

As serras da Chan Long são amplamente utilizadas no corte de tubos de PVC, bambu, placas 
de madeira, paletes de carga, placas de moldes de construção, bem como utilizadas em 
alpinismo,acampamento, poda de jardim, corte de madeira e decoração de interiores.

Atualmente, a empresa produz 70.000 serras por mês, dos quais 90% são exportados a nível mundial, 
ela tornou-se popular atrávés dos seus preços competitivos e compromisso na pronta entrega, a sua 
capacidade de produção máxima mensal é de 150.000 unidades mensais ,a Chan Long também 
é capaz de lidar com  ordens de OEM (Fabricação de 
Equipamentos Originais). Para garantir a qualidade, a 
empresa equipou a sua fábrica de 3.600 metros quadrados 
com avançados equipamentos de produção, desenvolvidos 
na Alemanha, e realiza rigorosos controle de qualidade em 
conformidade com as normas internacionais.

Chan Long Enterprise Co., Ltd.
Serras manuais para diferentes usos
Chan Long Enterprise Co., Ltd.

Chan Long Enterprise Co., Ltd.
No. 113, Dongxing 3rd St., Puli Town, Nantou 
County 54549, Taiwan
Tel: 886-49-299-5656  Fax: 886-49-299-5628
E-mail: chan-long99@umail.hinet.net; 
            chan-long88@umail.hinet.net
Website: www.chanlong.com    



Lu Shyong Machinery Industry Co., Ltd.
No. 116-8, Dingsanzhuang Rd., Haifeng Village, Qingshui 
Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2620-1075
Fax: 886-4-2620-2957
E-mail: lu-shyong@umail.hinet.net
Website: www.whalebest.com.tw 

Lu Shyong Machinery Industry Co., Ltd.
Pistolas de alta pressão, Roçadeira, Bombas Industriais 
de Alta Potência, MotoCultivadoras, Bicos.

A Lu Shyong Machinery Industry Co. construiu 
muldialmente um sólido nome ao longo de mais de 
20 anos na fabricação e comercialização de uma 
variedade de equipamentos agrícolas e acessórios 
relacionados.

Entre a linha de produtos da empresa estão os 
pulverizadores de potência, pulverizadores de 
dorso, pulverizadores portáteis, máquinas de 
limpeza de alta pressão e bombas industriais, 

máquinas de nebulização, resfriadores de ar, bombas de diafragma, roçadeiras, 
motocultivadoras, pistolas de pulverização, pistolas de lavagem, bicos, polias, 
mangueiras, haste de extensão e válvulas 
controladoras.

Lu Shyong é capaz de fornecer a cada mês 
cerca de 6.000 unidades de seus produtos 
agrícolas, juntamente com os acessórios 
relacionados, com 70% da produção 
exportada principalmente para a Ásia, 
Oriente Médio , América do Sul e Europa.
A empresa é orientada a qualidade e foi premiada com as certificações ISO 9000 e ISO 
9001, e conseguiu entrar nas principais redes de suprimentos de importantes clientes na 
Alemanha e no Japão, numa base de OEM. Ela também pode lidar com ordens de ODM.



Jie-Sann Enterprise Co., Ltd.
Pistolas de ar Comprimido, 
Aerógrafos e Acessórios relacionados.

Por mais de 20 anos dedica-se ao desenvolvimento e fabricação de pistolas de 
ar e  acessórios relacionados, Jie-Sann Enterprise Co., Ltd. é conhecida global-

mente como uma fornecedora de prestígio em Taiwan.

A empresa fabrica pistolas de ar da série HP, HVLP (alto volume e baixa 
pressão) e pistolas LVLP (baixo volume e baixa pressão) pistolas, pulverizadores 
automáticos, secadores, aérografos e acessórios relacionados assim como bicos, 
copos, reguladores, filtros , kits de limpeza, arruelas , filtros de ar, respiradores, etc

As pistolas de ar da empresa estão disponíveis nos tipos gravidade ou de 
sucção, todas com uma excelente atomização de materiais a base de água e com 
uma pulverização uniforme e desenvolvidas com bocais e agulhas inoxidáveis.
Entre as suas principais características é o seu design exterior projetado ergonomi-
camente para minimizar a fadiga do usuário e com estrutura reforçada para uma 
vida útil prolongada. Além do mais as pistolas de ar HLVP e LVLP tem uma elevada 
eficiência e coesão de 83% e 88% respectivamente e menor 
consumo de ar.

Jie-Sann Enterprise Co., Ltd.
No.11, Sanxing St., Dali Dist., Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2407-3996
Fax: 886-4-2407-3956
Email: shop@jie-sann.com
Website: www.jie-sann.com

As pistolas de ar Jie-Sann são muito conhecidas muldialmente por causa da sua 
dedicação por várias décadas e ao constante aprimoramento do controle 
de qualidade e das tecnologias de produção de forma consistente e rig-
orosa . Os produtos são exportados para os EUA, Sudeste Asiático 
e Europa, principalmente para uso profissional , produção in-
dustrial e manutenção de automóveis.



SMC Corp.
Roçadeiras, bombas de água, pulverizadores de potência, cortadores de 
grama motorizado ,aparadores de grama, peças e motores relacionados.

A SMC Corp é especializada na fabricação de equipamentos 
agrícola e de jardinagem motorizados que empregam 

tecnologias licenciadas pela Honda e outros fornecedores 
mundialmente conhecidos.

A empresa diz que todos os seus equipamentos motorizados, 
incluindo as bombas de água, pulverizadores de dorso 
motorizado, corta sebes, cortadores de grama motorizado, 
máquinas vibradoras, nebulizador agrícola, e roçadeiras, são 
movidos por mini motores Honda GX25/GX35 de quatro tempos 
OHC (Comando de válvula) ou motores da série comercial 
GX160, que apresentam pouco peso, potente desempenho, 
baixo ruído,fácil ignição e eficiência do combustível.

Com destaque para os produtos SMC que consomem gás usual 
para cumprir as exigências e padrões de ar limpo estabelecidos 
pela EPA dos EUA (Environmental Protection Agency), CARB (California 
Air Resources Board) e a CE, assegurando aos usuários uma segurança 
inquestionável e operação amiga do ambiente. Além disso a empresa 
dispõe de peças de alta qualidade para roçadeiras, bombas de água e 
pulverizadores motorizados . 

A produção da SMC é orientada a qualidade e envolve exigentes 
padrões internacionais de qualidade que são assegurados por processos 
realizados na fábrica, onde a disposição do piso, as medidas de controle 
de qualidade e instalações conquistaram ISO9001 e certificação CE.

Além de comercializar vários tipos de máquinas agrícolas e de jardinagem 
em todo o mundo sob a marca “Kawata” a empresa também pode lidar com 
ordens de contrato em regime de OEM e ODM e garante aos seus clientes 
uma produção eficiente, inovação competitiva e preços razoáveis.

SMC Corp.
No. 159-1, Wuying S. Rd., Puxin Town, Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-828-5327
Fax: 886-4-828-5324
Email: info@kawata.com.tw
Website: www.kawata.com.tw



                              Co., Ltd.
Utensílios de Cobre e Latão para Banheiro ,Acessórios para 
Banheiro, Torneiras, Acessórios Sanitários, Torneira para Banheiro, 
Armário de Banheiro

Sheng Tai Brassware Co., Ltd.
No. 99, Changtsao Rd., Sec. 3, Homei Township, 
Changhua County, Taiwan, 508
Tel: 886-4-762-9971     Fax: 886-4-752-6980
Email shengtai@ms10.hinet.net     Website: www.justime.com

Fundada em 1976, JUSTIME Co., Ltd. é uma comprovada fornecedora mundial 
de vasos sanitários e torneiras com uma excelente equipe de P & D altamente 

capacitada.

Por exemplo a última torneira da companhia, Nature ,é vencedora do prêmio iF em 
2012, apresenta imaginação infinita da vida, derivada a partir de observações de 
organismos vegetais e projetada com contornos conceituais para mostrar ausência 
de bordas e crescimento e o conceito de meristema. Além disso, a forma integrada 
com a mínima utilização de junções e parafusos tornando a torneira de fácil limpeza, 
que é um dos conceitos fundamentais de design da empresa muito visto em sua linha 
de produtos.

Além da Nature, a Tai Chi, Story, Dragon, Still One e Charming também ganhou 
ao longo dos últimos anos os maiores prêmios de design do mundo tal como Red 
Dot, IDEA, G-Mark e etc, provando que a excepcional equipe de P & D da empresa com dirigidos esforços por sua 
dedicação à harmonia estética e funcionalidade das torneiras.

JUSTIME é marca própria da empresa e tem sido bem conhecida em 
mercados estrangeiros de todo o mundo, e a empresa também lidera 
a indústria de Taiwan, com capacidade de produção para consumo 
interno. Além disso, a empresa tem melhorado constantemente a 
qualidade dos produtos e tecnologias de fabricação para ser certificada 
pela ISO 9001.

JUSTIME não só esforça-se arduamente para apresentar muito mais 
que modismos e belos trabalhos para o mundo como também gostaria 
de convidar os compradores que procuram  modelos inovadores para 
que juntos compartilhemos as novas tendências sanitárias.

A empresa está à procura de representantes em todo o mundo e sinceramente convida você para participar da 
equipe JUSTIME.



Hain-Yo Enterprises Co., Ltd.
Cartuchos de cerâmica e Válvulas 
de equilíbrio de pressão

Instituída em 1990, Hain-Yo Enterprises Co., Ltd. É uma 
das poucas fabricantes de calibre mundial em válvulas 

de equilíbrio de pressão bem como cartuchos cerâmicos 
de precisão em Taiwan.

Foi certificada ISO 9002 e ISO 9001 em 1999, por 
conseguinte a fabricante tem o compromisso com a 
honestidade, responsabilidade, inovação, entusiasmo e 
fornecimento de produtos de alta qualidade com preços 
justos.

A equ ipe  de  P & D da  empresa desenvo lve 
continuamente aperfeiçoados produtos, duráveis e 
práticos, sempre aumentando a precisão e a concepção 
estrutural que juntamente com o seu amplo know-how e 
seu pessoal habilitado e modernas linhas automatizadas 
de produção de tal forma que essas operações refletem 
na alta qualidade dos seus produtos.

A fabricante de cartuchos cerâmicos de 42mm com baixo torque feitos com placa de aço inoxidável reforçado e 
disco cerâmico de alta qualidade e com vida útil mais longa, assim como, anéis ajustáveis resistente ao desgaste 
para uma melhor segurança. O cartucho tem três selos independentes de entrada para evitar vazamento de água, 
e também tem válvulas de retenção na entrada, para água quente e fria, para prevenir o refluxo e o fluxo cruzado, 
com o fim de manter os usuários em segurança e evitar queimaduras devido à temperatura da água e dessa forma 
cumprindo totalmente com os padrões de segurança na Austrália, EUA, Reino Unido e Nova Zelândia.

Os cartuchos de cerâmica utilizam se de injeção de pressão direta 
com peças de plástico de bloco único para uma consistente qualidade, 
e  por padrão são montados através de automação. Cada item passa 
por rigoroso controle de qualidade e testes de pré-embarque para 
assegurar defeito zero, incluindo variados testes tais como, pressão de 
fuga de ar , cíclico, ruptura, alta temperatura, alta pressão e impacto 
intermitentes.

Hain-Yo Enterprises Co., Ltd.
NO.102, Tien Tung Road, Ho-mei, 
Chang Hua, Taiwan 508
Tel: 886-4-757-4837      
Fax: 886-4-757-4817
E-mail: hainyo@ms24.hinet.net
http://www.ceramiccartridge.com.tw



Luter Enterprise Co., Ltd.
Dispositivo de Anti-Pânico e Contra Incêndio , 
Fechadura de embutir ANSI,. Cilindro, Maçanetas de 
aço inoxidável , Maçanetas de latão forjado

Luter Enterprise Co., Ltd., fundada em 1975, dedica-se ao fabrico e comercialização de 
conjunto de fechaduras, acessórios para portas e ferragens por mais de três décadas.

Com base no seu experiente know-how e capacidade de fabricação, a 
empresa afirma que a cada trimestre lança novos produtos para aumentar 
a sua linha de produtos. Entre os produtos recém lançados pela 

empresa destaca se o Luter Hardware 
Panic 5500, um dispositivo completo 
de saída (Barra-Antipânico) em aço 
inoxidável, que corresponde aos 
padrões da ANSI A156.13 
como também é 

certificada pela UL que constatou que o 
dispositivo  resiste até 3 horas de fogo, 
assim sendo ideal para uso em áreas de 
alto tráfego.

A empresa  opera com modérnissimas 
instalações de produção em Taiwan e agora na China, bem como fornecemos uma 
variedade de ANSI e fechaduras de embutir com marcação da UL, cilindro de embutir e 
sistemas de chave mestra.

Luter Enterprise Co., Ltd.
No. 59, Alley 6-6, Lane 298, Beitun Rd., Beitun Dis., 
Taichung City 406, Taiwan
Tel: 886-4-2247-9015
Fax: 886-4-2241-4361
Email: louischou@luter.com.tw 
           louiscjchou@yahoo.com.tw
Website: www.luter.com.tw



Homeease Industrial Co., Ltd
Pistolas de cola, Pistolas de cola quente, Máquinas de 

laminação, Ferramentas para embalagem

Fundada em 1980, Homeease Industrial Co.tem acumulado décadas de experiência como uma 
fabricante especializada em pistolas de cola e ferramentas para embalagem e acessórios 

relacionados.

A empresa fornece uma vasta gama de pistolas de cola para uso doméstico e industrial, juntamente 
com acessórios relacionados, tais como potes de cola quente, bocais de adaptador,suporte para pistola 
de cola , almofadas de cola, e bastões de cola, todos os quais são desenvolvidas e fabricados em Taiwan 
para garantir uma qualidade confiável. Com grande utilidade e funcionalidade aperfeiçoada, as pistolas 
de cola são exportadas para a América do Norte e Europa e foram certificados pela TUV / GS, CE, UL, 
CSA e KETI.

Para garantir a alta qualidade e eficiência econômica na produção, Homeease tem incansavelmente 
trabalhado para otimizar suas operações através da instalação 
de modernas linhas de produção, que foram parcialmente 
automatizada e com certificação ISO 9001. Isso aumentou 
consideravelmente a vantagem competitiva da empresa, que é 
muito significativo, dado o cenário cada vez mais concorrido para 
OEM (fabricação de equipamentos originais) de serviços.

Aproveitando-se da sua experiente gestão e eficiente know-
how,  a  empresa  o fe rece 
aos clientes no exterior os 
serviços de balcão único, 
com isso agregando maiores 
benefícios nas pistolas de 
cola, juntamente com uma 
consul tor ia prof issional  e 
apoio técnico durante todo o 
processo de produção.

A Homeease é conhecida pela sua dedicação em P& D e depois de 
anos de experiência no desenvolvimento de pistolas de cola de alta 
qualidade e em cooperação com empresas  mundialmente conhecidas 
de ferramentas manuais destacou-se como entre as melhores no 
ramo. Respaldada por sua produção comprovada pelo tempo e sua 
capacidade de P & D, a empresa é tambem capaz de lidar com ordens 
de ODM para projetos personalizados.

Homeease Industrial Co., Ltd.
423, Section 2, Chung Shan Road, 
Shuishang Hsiang, Chiayi Hsien, 60852 TAIWAN
Tel: 886-5-268-8966
Fax: 886-5-268-6876
E-mail: homeease@homeease.com.tw
Website: www.homeease.com.tw



Kymyo Industrial Co., Ltd.
No. 36-2, Lane 667, Chung Shan Rd., Shenkang Dist., 
Taichung City, Taiwan 429
Tel: 886-4-2562-6015
Fax: 886-4-2562-6017
E-mail: combest@kymyo.com
Website: www.kymyo.com.tw, www.combest.com.tw 

Kymyo Industrial 
Co., Ltd.               

Ferramentas Pneumáticas, Lixadeira 
Orbital Pneumática, Lixadeira 
Linear Pneumática, Lixadeira 
Pneumática Portátil, Lixadeira/
Politriz Pneumática, Lixadeiras 
Pneumática de Cinta, Limadeira e 
Serras Pneumática.

Desde a sua fundação em 1986, Kymyo Industrial Co. dedica se ao desenvolvimento e produção de 
lixadeiras e ferramentas pneumáticas e produtos relacionados para fins profissionais, tais como para a 

indústria automobilística,funilaria automotiva, fabricação de móveis e construção naval. Ao longo dos anos 
a companhia construiu uma sólida reputação no mercado mundial.

Com a experiência acumulada ao longo de mais de 20 anos, a empresa fornece uma ampla gama de 
lixadeiras incluindo lixadeiras orbital pneumáticas para serviços leves e pesados ,  lixadeiras jitterbug 
de potência para serviços leves e pesados, lixadeira roto-orbital, lixadeiras lineares, lixadeira portátil, 
lixadeira triangular, politriz, politriz a úmido, lixadeira de cinta, disco para lixadeiras, peças e acessórios 
para lixadeira /politriz. A sua linha de produtos também inclui limadeiras e serras pneumáticas, brocas 
pneumáticas e lixadeiras com auto aspiradores de pó e água .
 
Entre os produtos mais vendidos da empresa nos mercados americano, europeu, japonês e sudeste da 
ásia é a lixadeira pneumática da série CY309, que apresenta um moderno design ergonómico e leveza, 
permitindo um maior tempo de manuseio, com um baixo centro de gravidade e baixo níveis de ruído e 
vibração com isso superando os modelos concorrentes. 
Essas lixadeiras pneumáticas são muito procuradas por fabricantes de móveis , funileiros e mecânicos 
de automóveis, mobiliário para iate, construção civil, trabalhos com vidro,  indústria de fibra de polímero 
reforçado e entre outros. 

A Kymyo também atende e coopera em OEM (fabricação de equipamentos originais) ou base ODM 
(fabricação do projeto original). A empresa é bastante conhecida no setor como a fornecedora das 
ferramentas pneumáticas da marca Combest que são comercializadas nos países asiáticos, como Japão, 
Coréia, China, Vietnã, Malásia e Indonésia.



Zhan Yi Co., Ltd.
Sinalização de Trânsito, Equipamentos para Segurança 
no Trânsito, Ligas Fundidas em Zinco-Alumínio, Desenho 
de Produtos Plásticos OEM

Zhan Yi Co., Ltd.
No. 126,Cingnian Rd., Tachia Distric, Taichung City, Taiwan 43768
Tel: 886-4-2681-0499
Fax: 886-4-2681-0469
E-Mail: terry.liu@zhan-yi.tw
Website: www.zhan-yi.tw

Fundada em 1985, Zhan Yi Co., Ltd. é uma companhia certificada ISO 9001desde 2008 com 
uma versátil fabricante especializada no desenvolvimento e fabricação de equipamentos 

de sinalização de trânsito, rodovias, equipamentos de segurança fundidas em zinco-alumínio e 
produtos de injeção plástica (projeto de OEM) etc.

Sempre buscando e mantendo relações sustentáveis, através da fidelização de clientes, inovação 
e experiência tecnológica, Zhan Yi possui mais de 27 anos de experiência no desenvolvimento e 
fabricação de ferramentas de alta qualidade.

Salienta que fabrica apenas produtos de alta qualidade através do aperfeiçoamento da produção, 
tratamento de superfície e montagem, a fabricante é conhecida pela sua alta qualidade, preços 
competitivos e entrega rápida.

A Zhan Yi modernizou os seus instrumentos e serviços com os mais avançados softwares 
3D para desenho e ferramentas para escultura com isso fornecendo moldes e matrizes mais 
duráveis e precisos. Para oferecer serviços abrangentes, a empresa possui aparatos completos 
para processamento em CNC e tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia, esmaltação, 
polimento, esmerilhar, etc.

Alegando ter mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de equipamentos de segurança 
para tráfego e rodovias, nos últimos anos a sua equipe de P & D tem focado em LED e em 
sistemas de controle de sinalização de tráfego, especificamente com uma única luz, sinalização 
de trânsito com três LEDs coloridos e sistemas de controle de sinalização simples.

Zhan Yi também fabrica auto e moto peças de ligas fundidas de zinco-alumínio, capô de 
automóveis e peças para equipamentos de reabilitação.



Acessórios para tubos em aço inoxidável soldado a topo, cotovelos de raio 
curto e longo, T’s, redutores, tampões, pontas de elétrodos para juntas 
sobrepostas.

Fundada em 1989, Longyng Industry 
Co., Ltd. é uma empresa certificada 

ISO 9001desde 2008 , especializada 
no desenvolvimento e fabricação de 
acessórios para tubos de alta qualidade 
em aço inoxidável soldado a topo, que 
apresentam alta precisão, qualidade e  
preços bastante competitivos. A empresa 
fornece uma gama muito completa de 
cotovelos de raio longo e curto, T de 
redução e retas T, redutores concêntricos 
e excêntricos, tampa, pontas de elétrodo 
para juntas sobrepostas de aço inoxidável.

A Longyng fornece materiais com 
diâmetros de 1/2 a 48 polegadas e espessuras de 10s a 80s para atender e satisfazer as diversas especificações dos 
clientes assim como todos os acessórios em conformidade com as normas americanas ASTM e ASME, bem como a JIS 
do Japão.

Ela exporta para dezenas de países especialmente para os maiores mercados como os EUA, Japão e Europa, a empresa 
ocupa uma posição sólida a nível mundial, como também de forma eficaz atualiza seus equipamentos e aumenta a sua 
capacidade de produção para atender cada vez melhor a demanda global.

Com um crescimento constante nas vendas ao longo dos anos, Longyng é 
conhecida pela alta qualidade e durabilidade dos seus produtos, cujos tubos 
são muito conhecidos entre os clientes globais, especialmente os seguintes 
setores industriais tais como petroquímica, usina nuclear, fabricação de 
papel, biotecnologia, fibras químicas, semicondutores, tratamento de água, 
proteção ambiental etc.

Com uma moderna e bem estruturada fábrica, integrada no centro de 
Taiwan, a fabricante assegura o processamento e precisão na mais alta 
qualidade em material cortante (tubo de aço inoxidável), moldagem, 
tratamento térmico, chanfro, recorte, polimento e produtos de acabamento. 
Além disso, fornece os seus produtos com preços muito competitivos.

Longyng Industry Co., Ltd.
No.98, Daye Rd., Dounan Township, Yunlin County 630, Taiwan
Tel: +886 5 5973156 
Fax: +886 5 5973159
Website: www.longyng.com
E-mail: lyico@lyico.com.tw



Nan Shun Spring Co., Ltd.
Molas de Precisão, Produtos em Arame de Ferro, 

Peças de Metal e Dispositivos Afins

Fundada em 1987, Nan Shun Spring Co, Ltd. com duas fábricas em Taiwan, é uma fornecedora especializada em molas e peças 
industriais relacionados.

A sua capacidade de produção bem integrada é o núcleo competitivo da empresa, 
que levou tempo e investimentos consideráveis para alcançar a excelência. 
Atualmente, este fabricante pode lidar internamente com moldador de fio, 
forjamento, estampagem, fundição e torneamento para satisfazer e ultrapassar as 
expectativas dos clientes com serviços profissionais de qualidade.

Para melhorar a eficiência da produção e a consistência qualitativa, a empresa está 
equipada com mais de 20 conjuntos de máquinas CNC e centros de usinagem e 
com mais 10 conjuntos de máquinas moldadoras de arames, bem como diversos instrumentos de inspeção como máquinas de testes 
de dureza e torção, verificadores de IR, dispositivos de medição e afins, os quais são aferidos periodicamente e calibrados para 
garantir um adequado desempenho.

A empresa também é respeitada por seu vasto conhecimento em metalurgia sendo, 
portanto, capaz de lidar com aço, aço inoxidável, ferro, cobre, zinco, alumínio e 
produção de ligas especiais de aço.

A empresa oferece molas, formas de arame, clipes, cabides, ganchos, anéis, 
grampos, componentes metálicos, produtos de usinagem em CNC, folhas de molas 
e lâminas, pinos, moldadores e formadores de arame, componentes eletrônicos, 
ferragens para móveis, peças para computadores, moldes, peças forjadas e produtos fundidos, conectores tubulares para cadeiras, 
conexões e acessórios de metal, batentes de portas, parafusos, fixadores, arruelas, produtos de metal para escritório etc., sendo que a 
maioria dos quais são exportados para os EUA.

Além disso, a empresa preenche ordens de OEM (fabricação de equipamentos originais) e oferece serviços de consultoria 
relacionados a projeto e fabricação.

Nan Shun Spring Co., Ltd.
No.6, Alley 63, Lane 446, Changmei Rd., Sec. 2, Tiehshan 
Borough, Homei Town, Changhua County, Taiwan 50846
Tel: 886-4-735-9685
Fax: 886-4-735-1091
Email: nanshun@nanshun.com.tw
Website: www.nanshun.com.tw



Mag City Co., Ltd.
Ímãs, Materiais Magnéticos, Conjuntos Magnéticos

Fundada em 1990, Mag City Co., Ltd. ,tornou-se uma experiente especialista em desenvolvimento e produção de 

uma grande variedade de ímãs e produtos magnéticos  principalmente na base de OEM e ODM .

A empresa é certifi cada ISO 9001: 2000 e tem atualmente uma capacidade de produção anual de 50.000 toneladas 

métricas de produtos e materiais magnéticos que podem ser exportadas da China ou Taiwan dependendo das 

necessidades dos clientes. A fábrica da empresa na China possui uma moderna e integrada instalação com os mais 

avançados equipamentos de produção disponível, bem como vários instrumentos de controle e inspeção. 

A Mag City desenvolveu uma ampla gama de produtos e materiais magnéticos, incluindo ímãs de Nd-Fe-B, 

SmCo, AlNiCo, Ímãs de liga neodímio-ferro-boro, ímãs de ferrite, ímãs de liga samário-cobalto, ímãs fl exíveis, 

mandris magnéticos permanente, filtros magnéticos, botões magnéticos, cartão magnético PIN de chamadas, 

levantadores magnéticos e outras montagens de produtos magnéticos. 

A empresa alega que possui equipamentos de alto nível como também um sistema de controle de qualidade 

rigoroso e um avançado sistema de gerenciamento que juntos ajudam a garantir a mais alta qualidade do produto, 

eficiência, produção e competitividade de custos. Como resultado os seus produtos magnéticos são muito 

populares entre os clientes nos EUA, Europa e outras áreas industrialmente avançadas.

Os ímãs e os produtos magnéticos da Mag City estão de acordo com os padrões da SGS e apresentam força 

magnética forte com formas ultrafi nas, tornando-os adequados para a eletrônica, computadores, veículos elétricos, 

geradores eólicos, condicionadores de ar, motores de inversão DC, motores marítimos, alto-falantes, instrumentos, 

brinquedos e muitas outras aplicações.

Para tornar os seus produtos magnéticos mais multifuncionais, a empresa também fornece vários tipos de imãs. 

Aceitamos encomendas de produtos personalizados.

Mag City Co., Ltd.
1st Fl., No. 76, Alley 55, Lane 103, Wulong St., Anle Dist., Keelung City, Taiwan 204

Tel: 886-2-2432-5920

Fax: 886-2-2432-6192

E-mail: service@citimagnet.com

Website: www.citimagnet.com



Uma equipe altamente especializada de fabricação e P & D têm ajudado a fazer da MORI, Team Machinery 
Co., Ltd., uma das mais destacadas fornecedoras profissional de equipamentos motorizados para 

jardinagem e paisagismo. Os produtos são comercializados sob a marca "MORI”.

A MORI, Team Machinery conquistou a certificação ISO9001 e ganhou o reconhecimento da TTQS (Taiwan 
Train Quali System) . Ela oferece uma abrangente linha de equipamentos elétricos, incluindo roçadeiras 
agrícolas, brocas para solo, podadeiras de altura, corta-sebes telescópicas e várias ferramentas de jardinagem, 
pulverizadores elétricos dorsal com as respectivas peças de reposição e acessórios tais  como conjuntos de 
engrenagens, arreios, adaptadores de corte , tambores de embreagem, conjuntos de alavanca do estrangulador 
e eixos de transmissão.

A MORI, Team Machinery goza de consideráveis vantagens competitiva global derivada de décadas de 
experiência na fabricação de peças, ferramentas agrícolas e de jardinagem especialmente para os clientes 
japoneses com base OEM (Original Equipment Manufacturing) e ODM (fabricação projeto original).

A equipe da MORI, Team Machinery desenvolvem todos os seus produtos sob rigoroso controle de qualidade e 
avançados aparelhos de medição com tecnologias desenvolvidas através de parcerias com universidades locais 
e clientes japoneses, ajudando-a a conquistar a CE, TUV e a aprovação da SGS. O uso da alta qualidade a partir 
de motores de alto calibre fornecidos pelos japoneses, como a Kawasaki, Mitsubishi, Honda e Fuji Subaru Robin 
incrementam o desempenho de seus produtos.

A MORI desenvolve também Máquinas EBC-240, aparador de grama elétrico e aparador 
de grama a bateria (DC), que chegará ao mercado em outubro de 2012. Esta máquina 
funciona por mais tempo e é tão efi ciente quanto ao tipo a gasolina e também passarão 
por testes da CE & PSE.

Os modelos X-800, X-600, S-400 da MORI, Team Machinery são cortadores e aparadores 
de grama do tipo dorsal: modelo BP-260 aparador de grama tipo mochila. Modelo THP-
250 pulverizador de potência tipo mochila. A LHT-240 & SHT-240 são aparadores de 
sebes com haste. Todas as máquinas de jardinagem acima são de uso profi ssional e com 
as certifi cações CE, SGS e TUV. A motoserra modelo TSP-260 telescópica com tubo de 
extensão que pode alcançar de cinco até sete metros de altura, e por fi m a MORI Kombi 
Tools que é uma máquina de corte combinada com acessórios intercambiáveis que 
contém aparador , podadoras de altura e roçadeira.

MORI, Team 
Machinery Co., Ltd.
Roçadeiras, cortadores de grama, 
brocas para solo, cortadores de 
grama, podadores elétricos, corta-
sebes de altura e equipamentos 
motorizados portáteis

MORI, Team Machinery Co., Ltd.
No. 209, Shenan Rd., Changhua City, Taiwan
Tel: 886-4-737-3668
Fax: 886-4-737-1618
E-mail: sales@trimmer.com.tw
Website: www.trimmer-brushcutter.com

A MORI desenvolve também Máquinas EBC-240, aparador de grama elétrico e aparador 



A Evergreen Spraying Technology Inc. especializou-se em avançadas pistolas de pulverização, equipamentos e 
acessórios de pulverização, principalmente para usuários profi ssionais, há mais de 30 anos.

Baseando-se em seu experiente conhecimento em projetos e fabricação, a empresa constantemente desenvolve 
e aperfeiçoa pistolas para agricultura, jardinagem, plantio agrícola e para fi ns ambientais, colocando-se além 
do preço acessível dos modelos para uso doméstico e focando os utilizadores profi ssionais. Como resultado de 
extensa pesquisa sobre a propriedade dos materiais, as pistolas de pulverização da empresa são feitas em sua 
maior parte de ligas de metais que melhoraram o desenho estrutural para fornecer um peso leve, bocal de fácil 
encaixe e aparência atraente.

Por exemplo, a pistola de pulverização de aço inoxidável da empresa tem uma concepção estrutural patenteada 
que permite aos usuários mudar três bicos diferentes que são facilmente ajustáveis a pressão de pulverização 
até 800psi para uma melhor utilização e oferecer uma ampla gama de benefícios agregados e opções de 
acabamento que os clientes podem escolher.

A Evergreen dispõe de uma capacidade de produção integrada que lhe permite lidar com todo o desenvolvimento 
e processo de produção, desde o projeto e criação de protótipos para a fabricação até a embalagem. O 
laboratório de controle de qualidade interno garante o alto desempenho. Estes equipamentos asseguram que 
as pistolas de pulverização da empresa são fabricadas com a mais alta qualidade comparável com os modelos 
fabricados no Japão.

A Linha de produtos da empresa abrange uma variedade de pistolas, borrifadores, bicos, máquinas agrícolas, 
peças e acessórios, tais como mangueiras mangueiras fl exíveis, juntas universais e válvulas. Os produtos 
são exportados para os EUA, Europa, Oriente Médio e Ásia, alguns sob apropria marca Evergreen "EST". A 
Evergreen fornece serviços de fabricação personalizados, bem como OEM (Original Equipment Manufacturing) e 
ODM (manufatura projeto original).

Evergreen Spraying Technology Inc.
519-1, Xishi Rd., Fongyuan Dist., Taichung Taiwan 42057
Tel: 886-4-2532-0888      Fax: 886-4-2532-0898    
E-mail: info@est-spray.com      Website: www.est-spray.com    

Evergreen Spraying Technology Inc.
Pistolas de pulverização, equipamentos de pulverização e acessórios relacionados

3XL   2XL   XL      L      M      S   2.0mm

DS 85605



Fundada em 1978, Yih Chuan Industrial Co., 
Ltd. é um fabricante líder em produtos de 

conexões e possui avançadas tecnologias e 
equipamentos para conexões. A empresa está 
localizada em Changhua County, que é a “base 
de fabricação de torneiras em Taiwan.” A fábrica 
da empresa, abrange uma área de 6.000 metros 
quadrados, está equipada com avançadas máquinas de precisão e conta com uma forte 
equipe laboral de mais de 80 pessoas com décadas de experiências e 
capacidades técnicas.

Os produtos da empresa são essenciais para todos os tipos 
mangueiras e conexões, como os conectores de mangueira fl exível de 
alta qualidade, mangueiras PET de fio trançado, conectores de vinil 
para mangueira, mangueiras trançadas com fios de aço inoxidavel, 
fi ltros e acessórios.

Com capacidade de produção integrada, a empresa sempre atendeu 
as demandas de diferentes clientes e oferece mais de 100 mil peças por dia que são 
rigorosamente medidas e testadas.

Foi concedida a empresa a certificação UPC da IAPMO nos EUA, CSA no Canadá e 
aprovação da Lei AB1953 na Califórnia. A Yih Chuan tem estabelecido parcerias a longo 
prazo com muitas marcas mundialmente famosas. Os produtos são vendidos para os EUA, 
Canadá, América Latina e Ásia a preços competitivos.

“Nós  acred i tamos que a  nossa 
confiança vem de clientes satisfeitos 
e fiéis. Dedicamo-nos a oferecer 
produtos da mais alta qualidade e 
pronta entrega “, destaca um alto 
funcionário da empresa.

Yih Chuan Industrial Co., Ltd.
Conectores de mangueira fl exível,mangueiras PET de fi o trançado, 
conectores de  vinil para mangueira, mangueiras trançadas com 
fi os de aço inoxidavel, fi ltros e acessórios.

Yih Chuan Industrial Co., Ltd.
No. 20, Alley 300, Lane 1, Weinan Rd., Homei Town, 
Chuang County 508, Taiwan
Tel: 886-4-752-5678
Fax: 886-4-762-7757
Email: cooper.ke@msa.hinet.net
Website: www.cens.com/yihchuan

“Nós  acred i tamos que a  nossa 
confiança vem de clientes satisfeitos 
e fiéis. Dedicamo-nos a oferecer 
produtos da mais alta qualidade e 
pronta entrega “, destaca um alto 
funcionário da empresa.
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