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

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

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

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

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

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

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

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