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DIA-COMPE TAIWAN CO., LTD.
Peças e Acessórios em Alumínio para Bicicletas, 
Peças forjadas a frio para bicicletas

A Dia-Compe Taiwan Co., Ltd. foi fundada em 1987                     
pelo Grupo Dia-Compe do Japão, uma importante 

fornecedora de peças de bicicletas de alta qualidade e 
precisão para clientes em todo o mundo, para servir como 
empresa matriz e principal base de produção no exterior.

A empresa de Taiwan está localizada no Parque industrial 
de Taichung, que é também a sede de muitos outros 
importantes desenvolvedores internacionais e fabricantes de 
qualidade em peças para bicicletas. O parque é rodeado por 
cadeias integradas de suprimentos para melhor atender aos 
clientes internacionais.

O fundador da Dia-Compe começou a fabricar peças de freio de bicicleta no 
Japão em 1930 e no ano de 1949 fundaram a empresa Yoshigai Machine & 
Metal Works Co., que é a principal empresa da Dia-Compe .

A Dia-Compe do Japão e suas filiais em Taiwan fabricam peças de freios, 
componentes e acessórios de qualidade para bicicletas, usando avançadas 
técnicas auto desenvolvidas de forjamento a frio em alumínio.

Para atender a grande demanda global, o Grupo Dia Compe montou a sua 
segunda filial no exterior, a Kunsahn Dia-Compe, na província chinesa de 
Jiangsu em 2001.

O Dia Compe salienta que a regra fundamental para o desenvolvimento dos 
produtos é: “Pensar na segurança e no conforto na vida do ciclista.” E a ênfase 
dos funcionários da empresa é: “Nós, como ciclistas, devemos proporcionar 
um ambiente e um futuro melhor para os nossos filhos para que eles possam 
sempre andar de bicicleta!”

A Dia-Compe de Taiwan fornece uma gama muito ampla de produtos, incluindo quadros de bicicleta, pára-choques, 
deslocadores de engrenagens e pedais, sistemas de freios e peças, assim como vários tipos de peças e acessórios 
para o mercado internacional.

DIA-COMPE TAIWAN CO., LTD.
No.62, 35th Rd., Taichung Industrial Park, Taichung, Taiwan 407
Tel: 886-4-2359-1117
Fax: 886-4-2359-3188
Website: www.diacompe.com.tw
E-mail: diatech@ms15.hinet.net



Sun Chang Industry Co., Ltd.
No. 75, Lame 260, Sec. 1, Zhongshan Rd., Beitou 
Township, Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-887-4713     Fax: 886-4-888-8528
E-mail: scs.com.tw@gmail.com; sunczang@ms19.hinet.net 
Website: www.scs-bicycle.com; www.sunczang.com.tw 

Sun Chang Industry Co., Ltd.
Pastilhas de freio para bicicletas , freios 
a disco e pastilhas, mangueiras e cabos, 
rotores, kits de serviço para freio a disco .

Desde a sua criação em 1987, a Sun Chang Industry Co. tem se empenhado 
para se tornar uma das maiores e mais importante fabricante de peças de freio 

de bicicleta de Taiwan.

Após décadas de desenvolvimento, a empresa agora oferece uma linha completa 
de peças de freio para bicicleta, incluindo BMX como também pastilhas para free-
style, pinça e pastilhas de freio cantilever, pastilhas de freio a disco, rotores de 
freio a disco, freios hidráulicos, cabos e mangueiras, fios internos, pastilhas para 
bicicletas de corrida,pastilhas para freios V-brake e acessórios relacionados.

O constante aperfeiçoamento da qualidade e a funcionalidade resultou na 
valorização do produto e em uma forte vantagem competitiva assim como a 

conquista de vários prêmios 
internacionais, bem como um número de patentes emitidas pelos 
Estados Unidos, Alemanha, Japão, Itália, China, Malásia, e Taiwan. 
Sun Chang é também um dos poucos fabricantes de Taiwan 
certificados pela D & B DUNS.

Entre os principais produtos da empresa estão as pastilhas de freio 
com função ABS, ideal para uso dianteiro e freios V brakes, que 
apresentam novos materiais especiais e função ABS em duas etapas 
para garantir a segurança em frenagem brusca. As pastilhas de freio 
passam por testes TUV de estabilidade e segurança, e com uma 
vida útil muito longa, principalmente por causa da mínima queima em 
superfícies de fricção que é pouco afetada por fatores ambientais.

Sun Chang construiu um relacionamento comercial positivo com 460 clientes, de todo o mundo, que estão muito 
satisfeitos com a empresa e suas peças de freios de 
alta qualidade e com a garantia de preços razoáveis.
affect by ambient factors. 

Sun Chang has built up a positive business 
relationship with 460 customers, from all over the 
world, which are happy with the firm’s high-quality 
brake parts and their guaranteed reasonable prices.



A Caoton Sporting Goods Co., Ltd. foi fundada no ano 
de 1990 e dedica-se a produção de fibra de carbono 

e atualmente é uma das mais experientes fabricantes 
de componentes em fibra de carbono para bicicletas e 
equipamentos esportivos de Taiwan.

Inicialmente, a empresa utilizava fibra de carbono apenas 
na fabricação de produtos como badminton e raquetes de 
tênis, e logo depois começou a desenvolver peças em fibra 
de carbono para bicicletas. Essa transição foi bem sucedida. 
Depois de anos de trabalho árduo e inovação, a Caoton 
estabeleceu um alto perfil na indústria de bicicletas em 
Taiwan e tem aproveitado as cadeias de abastecimento das 
conhecidas marcas e acessórios internacionais de bicicletas. 
A Caoton mantém uma sólida reputação global como uma profissional OEM (fabricante de 
equipamento original) e fornecedora ODM (Fabricante original do projeto).

Atualmente o portfolio de produtos da empresa engloba uma ampla variedades de componentes 
para bicicletas, tudo fabricado em fibra de carbono, incluindo guidão, guidão plano, barras de 
aumento, guidão aero, guidão de corrida, garfos dianteiros, tubo do assento e gaiolas para 
garrafas, bem como outros equipamentos esportivos ,tais como raquetes e tacos de hóquei. 
A Caoton também utilizou a sua larga experiência e know-how em aplicações de fibra leve de 
carbono de alta resistência para acessórios de bagagem, carros e karts.

As peças de bicicletas produzidas pela Caoton são 90% exportadas, e submetidas a rigorosos 
testes por EN TEST, Teste de Fadiga e SGS com isso assegurando a qualidade e confiança, 
e além disso vêm com uma garantia de 3 anos, ajudando a aumentar a sua popularidade com 
os compradores profissionais e ciclistas nos EUA e na Europa . Os produtos também são 
comercializados em todo o mundo sob as marcas “Caoton” da própria empresa e da “Linspeed”. 

Parcerias para a produção de OBM (fabricação de marca 
original) são bem vindas.

Caoton Sporting 
Goods Co., Ltd.

Peças em fibra de 
carbono para bicicletas 
e equipamentos 
esportivos, auto peças

Caoton Sporting Goods Co., Ltd.Caoton Sporting Goods Co., Ltd.
No. 17, Lane 397, Beiyang Rd., Fongyuan Dist., Taichung City 
420, Taiwan
Tel: 886-4-2528-4505
Fax: 886-4-2525-0712
E-mail: caotoncarbon@gmail.com
Website: www.caoton.com.tw



Desde a sua criação em 1984, a First Bicycle Components 
Co., Ltd. tem sido uma grande desenvolvedora e 

fabricante de peças para bicicletas no mercado global, cuja 
marca própria "FIRST" é sinônimo de alta qualidade ,inovação, 
preços competitivos e entrega no prazo .

A partir de conjuntos de iluminação para kits de ferramentas 
,coroas ovais e rotores,a First alega que se concentra no 
lançamento de novos e melhores produtos com base nas 
atuais categorias de sucesso como também fornecendo 
principalmente pedaleiras, eixos de pedivela, fones de ouvido, 
kits de ferramentas e outros componentes.

A First é altamente adaptável aos diferentes tipos de negócios e exigências dos clientes. Todo o conceito de gestão 
da empresa é orientada para o mercado, com uma política de trabalho bem definida "O cliente em primeiro lugar 
com os melhores serviços" ganharam feedbacks positivos de clientes em todo o mundo.

Enfrentando uma concorrência cada vez mais acirrada em todo o mundo, 
especialmente na Ásia, a fabricante diz que está comprometida com a 
fabricação de todos os produtos exclusivamente em Taiwan. A empresa 
explica que a concorrência é sempre uma motivação para um contínuo 
aperfeiçoamento dos produtos e que o círculo vicioso da subcotação leva 
eventualmente a sua própria morte. "Ao longo dos próximos anos, minha 
empresa está comprometida com as necessidades dos clientes através da 
modernização, inovação e formação de alianças estratégicas com parceiros 
em Taiwan e em outras partes do mundo", afirma o presidente da First 
,Johnson Li,ele acredita que as peças fabricadas em Taiwan são imbatíveis 
no desempenho, qualidade e com a melhor relação custo/benefício.

Além da sua famosa marca "FIRST", ela criou a nova marca global "MAGPIE" 
em 2009 para comercializar produtos 
mundialmente para (computadores, 
comunicação e eletrônica de consumo) 
com o mesmo espírito da marca principal 
com simpatia, originalidade e vitalidade .

A Empresa primeiramente acrescentou 
pedaleiras e conjuntos de luz sob a 
nova linha de produtos da "MAGPIE"  e 
continuamente se concentra em outras 
categorias, tais como kits de ferramentas, 
rotor, coroas ovais etc.
.

First Bicycle Components Co., Ltd.
Pedaleiras, eixos de pedivela, fones de ouvido, 
conjuntos de ferramentas e outros componentes.

First Bicycle Components Co., Ltd.
45 Kung 9th Rd., Rinan Vil., Tachia Dist., Taichung City, Taiwan 437
Tel: 886-4-2681-5039        E-Mail: sales@firstcomponents.com      
Fax: 886-4-2681-5917       Website: www.firstcomponents.com
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