
A Yueh Jyh Metal Industrial Co., Ltd. é certificada IS0 9001, 
com grande experiência no desenvolvimento e fabricação 
de fusíveis de alta qualidade e produtos relacionados que 
incluem disjuntores, fusíveis de encaixe, fusíveis GBC de 
vidro e baquelite, porta-fusível, blocos de fusíveis para 
o setor automotivo , motocicletas e outras aplicações 
veiculares.

Essa fornecedora de fusíveis foi fundada em 1975 e é 
conhecida internacionalmente por seu rigoroso controle de 
qualidade, preços competitivos e entrega pontual.A Yueh Jyh 
exporta toda a sua produção e realiza muitos negócios com 
importantes clientes internacionais, a maioria deles estão na 
Europa e nos Estados Unidos. Como um OEM / ODM (fabricante de equipamento / desenho original).

Ao longo dos anos a Yueh Jyh tem produzido produtos líderes de mercado que superou as expectativas 
dos clientes.Um exemplo disso é o porta fusível patenteado (com fusível incluído). Ele possui um diodo 
emissor de luz (LED) incorporado que acende quando a energia é desligada resultante de curto circuito 
ou superaquecimento. O produto desarma automaticamente o disjuntor do circuito permitindo com isso 
a proteção de todos os dispositivos importantes. A impressionante capacidade de P & D da empresa tem 
ajudado em projetos, produção e no desenvolvimento de diferentes especificações dos produtos para 
atender às necessidades dos clientes.

A Yueh Jyh atualmente opera uma fábrica de produção de fusíveis ao norte de Taiwan que tem empregado 
equipamentos de produção de última geração e muitos tipos de instrumentos de testes e inspeção. 
Cada componente dos fusíveis são fabricados para assegurar a mais alta qualidade e durabilidade. 
Essa empresa se empenha para ter as técnicas de produção mais avançadas possíveis para atender às 
demandas dos clientes e tendências do mercado.

A empresa possui uma produção altamente automatizada permitindo que ela tenha uma capacidade 
mensal de mais de 500.000 disjuntores, 10 
milhões de fusíveis e 300 mil blocos porta-fusíveis 
. Os projetos OEM de soluções para fusíveis para 
circuitos específicos são bem vindos na Yueh Jyh.

Yueh Jyh Metal Industrial Co., Ltd.
No . 51-4 , Ke-Jan Village ,  Shin-Wu Township, 
Taoyuan  County 327 ,  Taiwan
TEL: 886-3-4769555, 886-3-4768800
FAX: 886-3-4760101
E-Mail: sherry@yuehjyh.com
URL: www.yuehjyh.com

Yueh Jyh Metal Industrial Co., Ltd.
Fusíveis para Automóveis e Motocicletas


