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Bánh xe caster, bánh xe, bánh xe dạng bi cầu, bánh xe 
y tế,Bánh xe nội thất văn phòng, bánh xe công nghiệp

Từ khi thành lập vào năm 1975, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tung Tien 
Enterprise luôn tập trung vào chuyên ngành
sản xuất nhiều loại bánh xe trong vai trò nhà sản xuất kỳ cựu của mặt hàng 
này tại Đài Loan.
Hiện nay, công ty có thể sản xuất ra sáu đến bảy triệu đơn vị nhiều loại
bánh xe mỗi năm, trong đó 60% được xuất đi thị trường nước ngoài. Nhà 
sản xuất dày dạn kinh nghiệm
có thể xử lý cả những đơn hàng OEM (sản xuất phụ tùng gốc), nhờ vào 
năng lực sản xuất đã được kiểm chứng qua thời gian và năng suất dồi dào. 
Với hiểu biết tích lũy được, công ty có thể cung cấp giải pháp cho vấn đề 
trong sản xuất và dịch vụ cố vấn để làm hài lòng khách hàng. Công ty cung 
cấp nhiều loại bánh caster và bánh xe rất đa dạng, như bánh xe bi cầu, bánh 
xe y tế, bánh xe nội thất văn phòng, bánh xe công 
nghiệp, bánh xe bệnh viện, bánh xe xoay, bánh xe 
cứng v.v..., tất cả đều tự hào
có chất lượng nhất quán. Tùy theo yêu cầu của 
khách hàng, công ty sẵn sàng cung cấp chứng nhận 
chất lượng được phê chuẩn bởi các cơ quan uy tín 
trên toàn cầu như SGS.
Nhờ cam kết giao hàng nhanh chóng, giá cả hợp lý 
và khiến khách hàng hài lòng, công ty có danh tiếng 
rộng rãi là nhà cung cấp bánh xe tốt, đáng 
tin cậy
với khách hàng đến từ nhiều lĩnh vực khác 
nhau khắp thế giới, bao gồm nội thất, thiết 
bị điện tử, thiết bị y tế và xe đẩy mua hàng 
cũng như xe đẩy công nghiệp.
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