
Zhejiang Jinjia Auto Part Co., Ltd
Bombas Elétricas de Combustível, Conjuntos de Bomba 
de Combústivel, Peças para Sistemas de Injeção de 
Eletrônica.

A Zhejiang Jinjia Parte Auto Co., Ltd. foi criada em 1988, é uma 
empresa certificada ISO 9001 , ISO 14001 e   ISO / TS 16949. Ela 

está voltada ao desenvolvimento e fabricação de bombas elétricas de 
combustível para automóveis , conjuntos de bombas de combustíveis e 
produtos relacionados. A empresa tem atualmente uma capacidade de 
produção em torno de 2,5 milhões de bombas de combustível elétricas 
anualmente.

A empresa também ganhou as seguintes certificações, GB/T2801-
2001 e GB/T24001-2004 e ISO 14001:2004, isso tudo é fruto da sua 
devoção e o sério compromisso com o aperfeiçoamento da qualidade 
dos produtos.

Como uma empresa lider na China, a fabricante comercializa 
globalmente bombas de combustível de alta qualidade e produtos 
relacionados sob a sua prória marca "Jinjia", para o mercado de 
reposição (AM) e equipamentos original (OE). A empresa fornece mais 
de 1.000 modelos de bombas elétricas de combustível, bem como outros produtos para sistemas de injeção 
eletrônica de combustível, que são ideais para vários modelos de automóveis tais como, americanos, europeus, 
japoneses, sul-coreanos e chineses, picapes, mini-carros, caminhões e ônibus.

A sua especializada equipe P&D desenvolve ,em média, mais de 60 
bombas de combustíveis elétricas e mais de 50 conjuntos de bombas 
de combustível por ano. Até o presente,a Jinjia conquistou 37 patentes 
globais para seus produtos, e outras 16 estão em preparação.

A Jinjia é uma fornecedora chave de peças OE para injeção de 
combustível para muitas montadoras na China. Atualmente a empresa 
conta com uma grande e moderna fábrica , com modernas instalações 
no distrito de Zhejiang distribuidos por 16 mil metros quadrados, e com 
outras duas filiais, incluindo uma em Hefei no distrito de Anhui, com 
uma área de chão de fábrica de 5.000 metros quadrados, e a outra 
em Wenzhou no distrito de Zhejiang, com uma área de 45.000 metros 
quadrados.

Zhejiang Jinjia Auto Parts Co., Ltd.
Add: 369# Kaifayilu, Economic Development 
 Zone Ruian City, China. 
Tel: (86-577) 6515-5697, 6515-5698, 6515-5682 
Fax: (86-577) 6515-1555 
E-mail: jinjia@china.com 
Website: www.jjep.net, www.cens.com/jinjia 
Contact Person: Mr. Wan (General Manager)
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