
A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd.
Cintos de segurança, fivelas, cintos de 
segurança industriais, cintas de catraca 

Desde a sua fundação em 1992, a A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd. dedica-se à produção e 
desenvolvimento de vários cintos de proteção e de acessórios relacionados.

A linha de produção da empresa inclui uma variedade de cintos, fivelas, cintos de segurança 
industrial, cintas de catraca, estilingues de levantamento, estilingues redondos, correias de 
competência, almofadas, cintas de cabo de reboque, chicote de fios, acessórios para carros, 
cintas de corpo inteiro, fivelas de segurança, correias médicas, ferramentas, redes e outros 
equipamentos relacionados. Os seus produtos têm sido comercializados por todo o mundo 
como produtos de alta qualidade e reconhecidos por utilizadores profissionais, alguns deles 
lançados sob a sua marca “Abelt.c”. 

A empresa é conhecida pelas suas capacidades desde R & D ao fabrico de moldes para tecer 
correias, correias de tingimento, moldagem por injeção de plástico e estampagem de metal, 
suportada por um extensivo know-how em plásticos e propriedades metálicas, 
e por uma linha sólida de equipamentos de produção in-house. Desta vantagem competitiva 
advêm uma consistência qualitativa e eficiência de produção que destacam este fabricante dos 
seus concorrentes.

A empresa opera fábricas em Taiwan e na China, fábricas que se encontram ISO 9002 
aprovadas pelo BSI do Reino Unido (British Standards Institute), e que detêm certificações 
privilegiadas como a SiSir de Singapura, GS da Alemanha, SGS dos Estados Unidos, CNS de 
Taiwan e TNO da Holanda, que atestam a segurança dos produtos e a sua qualidade imbatível.  

Nunca satisfeita com os objetivos alcançados, a empresa continua a trabalhar na sua vantagem 
competitiva, tento criado linhas de galvanoplastia e forjamento e aumentado o processamento 
em máquinas de injeção e moldagem plástica de maneira a melhorar a sua capacidade de 
produção e a consolidar a sua posição de topo como empresa fornecedora. (SC)
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