
GTEN Ball Screw Technology Co., Ltd. 
Fusos de esferas, guias lineares, unidades de apoio, 
rolamentos deslizantes 
A GTEN Ball Screw Technology Co., Ltd. localizada no distrito de New Taipei City é um dos 
fabricantes mais especializados em fusos de esferas laminados de Taiwan. Sob a liderança de seu 
diretor geral, Levite Lee, a empresa já acumula mais de duas décadas de experiência no setor e utiliza 
avançados equipamentos de produção importados, como a multifuncional fresadora automatica e 
tornos mecânicos proveninetes do Japão para aumentar a produtividade.

Para competir de maneira efetiva com os melhores do mundo,a GTEN investiu na gestão de produção 
com um avançado sistema de monitoramento ligado ao seu sistema CAD / CAM (Desenho assistido 
por computador / Manufatura), permitindo que o seu departamento de P & D acesse diretamente 
os dados de produção. A empresa também adotou rigorosas normas e padrões na produção de 
equipamentos e nos processos de fabricação e também estimulou a capacidade de trabalho por meio 
de treinamentos e por fim fazendo o controle de qualidade internamente 
.Essas medidas permitiram que seus produtos estejam em conformidade 
com a classe C5 das normas da industria japonêsa e aos padrões europeu 
como a ISO.

A empresa trabalha para ser reconhecida como a mais importante 
fabricante de fusos de esferas laminados em Taiwan, com experiência 
em produtos de precisão de todas as medidas.A GTEN tem trabalhado de 
modo incessante para diversificar o seu portfólio de produtos de forma 
que atendam as necessidades especiais para diferentes aplicações.

Tendo aderido por muitos anos ao princípio da diversificação de 
mercados,a GTEN atualmente possui clientes em 20 países e o número 
deverá crescer devido ao sistema de gestão de produção que a empresa 
criou. A meta da empresa para o futuro é continuar contruindo o seu 
perfil corporativo globalmente e fazer avanços em técnicas de fabricção, 
com destaque para os compradores internacionais e focar na alta 
qualidade a preços competitivos.

GTEN Ball Screw Technology Co., Ltd.
Address: No. 361, Jianguo Rd., Yingge Dist., 
New Taipei City, 23941 Taiwan 
Tel: 886-2-8677-8787
Fax: 886-2-8677-8777 
E-mail: screw.gten@msa.hinet.net 
Website: http://www.gtenballscrew.com.tw

mailto:screw.gten@msa.hinet.net
http://www.gtenballscrew.com.tw

