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Ray Fu Enterprise Co., Ltd.
Parafusos em geral, 
Porcas e Arruelas

 Ray Fu Enterprise Co., Ltd.
Address: 23F-1, 366 Bo’ai 2nd Rd., Zuoying Dist., 
Kaohsiung, Taiwan 813
Tel: 886-7-556-0180
Fax: 886-7-556-0174
E-mail: export@ray-fu.com
Website: http://www.ray-fu.com

A Ray Fu Enterprise Co. foi fundada no ano 2000  é 
uma fabricante e exportadora especializada na 

produção de parafusos e fios de aço.A sua fábrica 
de fio de aço em Kaohsiung, ao sul de Taiwan, está 
equipada com armazém de fio-máquina, forno para 
revenir, equipamentos para processo de decapagem de 
superfície, máquinas de trefilar e, por fim, as máquinas 
para a fabricação de parafusos,isso redundou para a 
empresa uma produção rápida e estável para os clientes 
na Europa, EUA, Austrália, Nova Zelândia, Japão e 
Oriente Médio.

A vantagem tecnológica da Ray Fu proporcionou uma 
ampla gama de produtos, incluindo parafusos (parafusos 
auto-roscantes, parafusos para máquinas, parafusos 
atarraxantes, parafusos para móveis), parafusos 
de porcas (parafusos sextavados, parafusos para 
aglomerado, parafusos de cabeça abaulada), porcas 
(porcas sextavadas , porcas quadradas, porcas de rosca) 
e arruelas.

Desde a sua fundação, a empresa investiu sobretudo em 
avançados equipamentos de testes de CQ, garantindo 
assim um rigoroso controle no processo de fabricação. 
Além disso, aperfeiçoou a eficiência da gestão que 
proporcionou aos clientes alto valor agregado em seus 
produtos, por conta disso a a Ray Fu conquistou uma 
sólida reputação no mercado global que assegurou 
relacionamentos reciprocamente proveitosos com os 
clientes.

A Ray Fu conquistou as seguintes certificações ISO9001: 
2008, ISO14001: 2004 e ISO/TS16949: 2002, bem 
como o reconhecimento dos laboratórios da Taiwan 
Accreditation Foundation (TAF) e aprovação da CE (DIN 
EN 14566).

Para manter-se à frente de seus concorrentes no setor,a 
Ray Fu está atualmente se preparando para adquirir a 
certificação da CE EN14592. Além do aperfeiçoamento 
contínuo da qualidade dos produtos, a empresa não 
mede esforços para expandir seus mercados no exterior 
participando frequentemente em feiras internacionais, 
tais como a próxima Fastener Fair Stuttgart Germany 
2013 e na Fasteners Trade Mission to Africa.



A Top Screw Metal Corp foi fundada em 1975 em Taiwan, é conhecida mundialmente, com certificação 
ISO 9001:2008, fabrica uma variedade de fixadores para diferentes setores da indústria.

A qualificada equipe de R & D da empresa, apoiada por sua grande experiência e know-how, pode 
desenvolver moldes de acordo com as exigências dos clientes e produzir amostras dentro de prazos 
muito curto. Uma linha completa de instrumentos de inspeção, incluindo torque controlado por 
computador, tração e medidores 
confiáveis, projetores 3D e testes de 
micro dureza Vickers, permite a Top 
Screw relatórios completos de testes 
de qualidade, com isso aumentando 
o lançamento de novos produtos 
para seus clientes.

A forte capacidade de produção é 
outra das vantagens competitivas 
da empresa. Ela orgulha-se de suas 
linhas de produção automatizadas, 
que u t i l i zam equipamentos de 
última geração, incluindo máquinas 
de forjamento a frio e dobradeiras, 
máquinas de triagem automatizada e 
máquinas de classificadores ópticos 
para realizar o ciclo completo de produção internamente, garantindo assim alto volume, qualidade 
consistente e grande eficiência.

A maioria das operações diárias da empresa, desde o projeto, produção e armazenagem, é controlada 
por computadores, garantindo aos clientes serviços com maior rapidez, eficiência de custos e pronta 
entrega.

A principal linha de produtos de da Top Screw engloba uma grande variedade de elementos de fixação 
com mais de 10.000 especificações e diferentes tamanhos, incluindo as porcas rebite, rebites com 
porca e parafuso, rosca de inserção auto atarraxante, rebites especiais com rosca interna, conjuntos de 
parafuso para bornes, rebites auto roscantes, buchas de expansão, fixadores auto rebitáveis, pinos para 
soldagem e muitos outros.

Este fornecedor mundial possui cerca de 20 patentes de tecnologias de ponta em mais de diferentes 
10 países, e desenvolveu um alto perfil como um fornecedor OEM (Fabricante Original de Projeto) e 
ODM (Fabricante de Equipamento Original) para renomadas empresas como Fastenal, Wurth, Gesipa e 
Boassard.

Top Screw Metal Corp.
No. 78, Lane 415, Taihe Rd., Sec. 2, Changhua City 500, Taiwan 
Tel: 886-4-723-7159     Fax: 886-4-724-6640
E-mail: recept@topscrew.com.tw
Website: www.topscrew.com.tw

Top Screw Metal Corp.
Porcas rebites, rebites parafusos, rebites especiais com rosca 
interna, conjuntos de parafusos para bornes, fixadores com 
rosca. 



A Changing Sun Metal Co., Ltd foi 
fundada em 1990 , é uma experiente 

empresa que atua na fabricação de 
porcas rebites . Essa fabricante em 
contínuo crescimento tem atualmente 
u m v o l u m e a n u a l  d e  p r o d u ç ã o 
aproximadamente de 200 milhões de 
peças, contra apenas cinco milhões em 
relação ao seu início.

A Changing Sun passou por rigorosos 
processos de certificação para conquistar 
a ISO 9001 aprovado em 2007 e a ISO / 
TS 16949 em 2011.

Com a sua qualificada equipe de P&D, 
a Changing Sun desenvolveu uma 
vasta linha de rebites incluindo rebites, 
prisioneiros, porcas de inserção de 
cabeça rebaixada e porcas especiais, 
t odos com a ma is a l t a qua l i dade 
e prec isão, com preços a l tamente 
compe t i t i vos . En t re os ma te r i a i s 
u t i l i zados estão o aço inox idável , 
alumínio e latão.

A empresa salienta que desenvolvem 
constantemente novos e aperfeiçoados 
p r o d u t o s  q u e c o b r e m t a n t o  a s 
especificações padrão como as especiais 
da indústria, obedecendo as diferentes 
necessidades e especif icações dos 
clientes, materiais, funções, desempenho 
e custo.

Porcas Rebites, Prisioneiros, Porcas Rebites de Aço 
Inoxidável, Porcas Rebites de Alumínio, Porcas Rebites de 
Aço, Porcas Rebites de Latão, etc.

A Changing Sun exporta seus produtos 
para todo o mundo, os seus principais 
clientes estão nos EUA e na Europa. 
A empresa aceita compradores para a 
fabricação de produtos personalizados, 
e está confiante em sua capacidade 
de fornecer o melhor em produtos e 
serviços.

Changing Sun Metal Co., Ltd.
No. 28, Alley 10, Lane 151, Donglai Rd., Hemei 

Town, Changhua County, Taiwan 508

Tel: 886-4-733-0350

Fax: 886-4-735-6289

E-mail: changinsun330350@yahoo.com.tw

Website: www.changingsun.com.tw

mailto:changinsun330350@yahoo.com.tw
http://www.changingsun.com.tw


Yow Chern Co., Ltd.
Diversos tipos de parafusos e 
produtos de fixação.

A Yow Chern Co., Ltd. é um fabricante líder em tecnologia de fixadores com mais de 
20 anos de experiência e a marca mundialmente famosa de parafusos Aster ®.

A principal vantagem competitiva da Yow Chern é a sua eficiente e experiente equipe 
que segundo a empresa, são instruidos para tirar o máximo proveito de suas habilidades 
e conhecimentos para solucionar os problemas dos clientes e agregar benefícios.

O atual sucesso da empresa foi construído com o forte comprometimento da equipe 
de P & D, a Yow Chern tem desenvolvido vários produtos globalmente patenteados, 
incluindo Parafuso Aster ®, Bucha de Fixação, Parafuso Âncora , a maioria dos quais 
provaram ser comercializáveis e práticos. Por exemplo, o Parafuso Aster ® apresenta 
revolucionárias roscas pentagonais, que podem ser formados a partir de arcos 3D a 6D 
de acordo com os diâmetros exteriores dos parafusos.Eles são amplamente utilizados em 
parafusos para assoalhos, parafusos para decking composto, parafusos para construção, 
parafusos para concreto etc. Esse projeto de rosca confirma o empenho da P & D da 
empresa. Essa série de parafuso têm maior força de torque e velocidade de perfuração 
que os modelos concorrentes e atende a CE 14566 e os padrões EN14592.

Além disso, a empresa oferece vários fixadores automotivos como Torx ®,      Torx Plus 
®, MAThread e MATpoint ®, e está desenvolvendo várias tipos de fixadores que serão 
lançados nos próximos anos. Com uma receita anual em constante crescimento,onde 
40% são gerados a partir dos fixadores para autos e comercializados para fornecedores 
de autopeças nivel 1 e nivel 2.

A sua eficiente produção é outro ponto forte 
da Yow Chern. A empresa emprega uma 
linha completa de avançadas instalações de 
fabricação em sua moderna fábrica que é 
certificada ISO/TS16949. Todos os produtos são submetidos a rigorosas medidas de controle 
da qualidade e juntas de testes aprovados pela ICC e aprovação da CE em seu laboratório 
credenciado pela TAF.

Atualmente, 95% dos produtos daYow Chern são exportados, principalmente para a Europa, 
EUA, Canadá e alguns para América Central e do Sul e Sudeste da Ásia. Muitas das grandes 
empresas na Europa possuem estreitos laços comerciais com a empresa.

Yow Chern Co., Ltd.
No. 74-15, Chunglu Village, Alian Dist., Kaohsiung City, Taiwan
Tel: 886-7-631-1538
Fax: 886-7-631-0510
Email: ycsales@yowchern.com.tw
Website: www.yowchern.com.tw
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avançados equipamentos de testes de CQ, garantindo 
assim um rigoroso controle no processo de fabricação. 
Além disso, aperfeiçoou a eficiência da gestão que 
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