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

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

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

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

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