
Chuan Jieen Enterprise Co., Ltd. 
Atuadores a vácuo automotivo, válvulas solenoides, válvulas sole-
noides para refrigerante, válvulas de aquecimento, válvulas de via 
única, tubos-T e produtos de borracha

AChuan Jieen Enterprise Co., Ltd. foi 
fundada em 1987 e é uma empresa 

líder no setor de peças automotivas e 
componentes em Taiwan e por mais de15 
anos fornece para os principais mercados 
OE e mercados de reposição nos EUA, 
Europa, Japão e China e é altamente 
reconhecida pela garantia de qualidade.
Apoiada por modernas técnicas de 
produção e sistemas de garantia de 
qualidade, a empresa projeta, fabrica e 
vende atuadores a vácuo; vácuo, válvulas 
de controle de solenoides de EGR e 
refrigerante; válvulas de purga do canister, 
válvula do aquecedor, válvulas de via 
única, mangueiras de borracha, e sempre 
priorizando a qualidade e satisfação do cliente e fazendo o seu melhor para aumentar o controle 

de qualidade para melhor atender a demanda do 
cliente.

Com a redução das indústrias tradicionais em Taiwan 
devido à transformação do modelo estrutural da 
indústria e outras empresas migrando para a China, 
a Chuan Jieen optou por permanecer em Taiwan por 
motivos estratégicos investindo em recursos humanos, 

infraestrutura e aprimorou a sua tecnologia investindo em P & D. Ela se expande de forma 
ousada em mercados a nível mundial com o objetivo de manter-se competitiva e sustentável.

A Chuan Jieen implantou rigoroso controle de qualidade de acordo com os padrões internacionais 
de qualidade, a empresa era certificada ISO 9001:2008 e ISO/TS16949: 2009, respectivamente 
em 1999 e 2011, e obteve a certificação D & B registrado ™ DUNS ®. Com equipe própria de 
P & D desenvolve regularmente produtos inovadores para atender as necessidades específica do 
mercado e aceita ordens de OEM e ODM.
.
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