
AUTO PARTS



 ی و فيلمتورپالستيکی،هاي،سايبان،کيسهيندو فيلم خورشيدیو
FOUNDATION Co. شدهايمتخصصدرتايپهتأسيستوسطگروهيازشيميدان 1985 درسال. 

اتيلنترفبهفيلمپلیاسترساختهشدهبودنددشواربود،ودرآنزماننياززياديآميزياولينمحصوالتکهاساسًاازپلیدرابتدارنگ

 .شدهوجودداشترنگ (PET) تاالت

 Top Color Film اتيلنترفتاالتهايرنگرزيويژهپلیعالوهبراينکيفيتپرينتنيزموردقبولنبود؛بنابرايناولينکارگاه

Ltd. تحتچنينشرايطيتأسيسگرديد. 

 

 PET بهبعدفيلمهای .Top Color Film Ltd اززمانتأسيس

 .هايمربوطهتاحدبسيارزياديمورداستفادهقرارگرفتندهاوحوزهشدهدرتماميزمينهرنگ

گرفتند،بلکهباکيفيتبسيارخوبيکهداشتندموجبافزايشحجممعامهانهتنهاهرروزبيشترازديروزموردتوجهقرارمیاينفيلم

 ازآنجاييکهويندوفيلم .التمانيزشدهبودند

شد؛بنابراينببهروزبيشترمیخورشيديموردتوجهخودروسازانسراسرجهانقرارداشت،حجممعامالتمحصوالتماروز

همنظورهماهنگيباحجمفزايندهمعامالتونيزبرآوردهکردنتقاضايبازار،برآنشديمکهکارخانهخودراتوسعهدادهوتجهي

 .زاتخودرادرتائويوانگسترشدهيم

 

بنديوغيرهدراختيارايرادرزمينهرنگرزی،پرينت،روکشزدن،چسبزدن،دستهدرحلحاضرماتجهيزاتعملياتييکپارچه

 .ايمهاواستانداردهايجهانيدستيافتهداريموبهمقياس

 

Douliou Factory تأسيسشدهودر 2009 درسال Yunlin Technology Industrial Park 

(Chuweitzu Zone) واقعشدهاست. 

 Tinghuw Rd., Takang Village, Kueishan Township, Taoyuan County, Taiwan 33378 ,69 مارهش

 ٨٨۶-٣-٣٢٨-٨٨۴٠ :تلفن

 ٨٨۶-٣-٣٢٨-٨٧٠٨ :فکس

 topfilm-sales@umail.hinet.net: ايميل

Top Colour Film Ltd. 

Top Colour Film Ltd. 



 

 

Sino-Pacific Source Enterprise Co., Ltd. 

ی، قطعات الستیک قطعات سیستم فرمان، بازوهای کنترل )طبق(، بوش، قطعات سیستم تعلیق، تولید کننده
 .های آلومینیوم، دسته موتور و ...  طوقه های انتقال، سگدست، فورج

طیف  با سرمایه گذاری پایدار و طوالنی مدت،در تایوان تاسیس شد،  7991پاسیفیک سورس، که در سال  -شرکت سینو

قطعات الستیکی،  یستم فرمان،بسیار وسیعی از محصوالت را ارائه می دهد، از جمله قطعات سیستم تعلیق، قطعات س

برای اکثر ماشین  آلومینیوم، دسته موتور و ... فورج هایبازوهای کنترل، بوش های الستیکی، طوقه های انتقال، سگدست، 

برای نمونه، می توان از قطعاتی با  .اروپایی مانند پژو، بی ام و، مرسدس بنز، و فیات برندهایها و مدل ها به ویژه برای 

به طور  تمامی این قطعات و مدل های دیگر نام برد. 504(، پژو T5) 602(، پژو T2) 602کیفیت باال و ماندگار برای پژو 

 کامل در تایوان ساخته می شوند.

و برای بررسی کیفیت  الستیکیات ترکیب رل داخلیبرای اطمینان از تولید محصوالتی با بهترین کیفیت و دوام، از کنت

همچنین، برای ارزیابی روند آهنگری و  .شوداتصاالت از دقیقترین ابزارهای آزمایشی جهان )مایکرو تست( استفاده می 

 از تجهیزات اندازه گیری سه بعدی استفاده می شود. برای بررسی ابعادروسکوپ نوری،  و کبررسی قطعات تمام شده از می

به  و رسیده است جهانی مناسب، به شهرتبا کیفیت باال و قیمت  به دلیل ارائه محصوالتییک سورس پاسیف -شرکت سینو

اروپا، ایاالت متحده،  ، به ویژهنقاط مختلف دنیاخود را به  تولیدات، مرغوب و به علت ارائه محصوالتی شهرت این پشتوانه

 ترکیه و ... صادر می نماید.

در  به طور کامل قادر استاعالم می کند که ی خودرو، شرکت سینو پاسیفیک استاندارد سیستم هاعالوه بر تولید قطعات 

 .یاری رساندقطعات بر اساس ویژگی ها، کاربرد و نمونه های دلخواه به مشتریان انواع همه  و توسعه یتولید طراحی، 

در تهران برگزار  5931 آبانماهکه  (IAP 2016)شرکت سینو پاسیفیک در یازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو 

 تا به بازار نوظهوری که به تازگی تحریم ها را پشت سر گذاشته وارد شود.  داشتخواهد  حضور 0797غرفه درمی شود، 

.Source Enterprise Co., Ltd Pacific-Sino                                                   

11F.-1, No.77, Shizheng N. 1
st
 Rd., Xitun Dist., Taichung City, Taiwan 407 

Tel: 886-4-2258-2629                                                     Fax: 886-4-2258-1929 

E-Mail: alice@sinopacific.com.tw            Website: www.sinopacific.com.tw 

mailto:alice@sinopacific.com.tw
http://www.sinopacific.com.tw/



