
Taizhou Yihao Steering Gear Co., Ltd., estabelecida em 1991, é uma empresa 
com certificação ISO/TS 16949: 2002 especializada na fabricação de uma ampla 
gama de partes do sistema de direção automotiva. 

A empresa oferece principalmente direção assistida, direção manual, juntas de 
direção, barras de direção, barras laterais, braço tensor, braço pitman, hastes de 
ligação, rótulas, caixas de direção e outros. Com o desenvolvimento agressivo ao 
longo dos anos, a empresa tem crescido y tem se tornado em uma companhia in-
tegrada com fortes capacidades de desenvolvimento e produção, bem como uma 
forte equipe de vendas para fornecer serviço satisfatório. 

Yihao opera uma moderna usina em Kamen Technological Industrial Zone em 
Yuhuan, Província Chinesa de Zhejiang, com área total superior a 10000 metros 
quadrados e cerca de 500 trabalhadores, incluído 5 engenheiros sênior, 45 fun-
cionários administrativos, e cerca de 60 técnicos superiores. A empresa conta com 
instalações de R&D e teste/inspeção para garantir a qualidade e alta precisão. 

As avançadas e altamente automatizadas linhas de produção e de montagem 
na fábrica, demostram que a produção é altamente eficaz, apoiada por técnicos 
que trabalham para garantir estabilidade de produção qualitativa, coerência e se-
gurança dos produtos. 

Yihao constantemente atualiza produtos e tecnologia e tem construído confian-
ça a longo prazo com clientes em todo o mundo, especialmente em grandes mer-
cados como Europa, América Do Norte, América Do Sul, América Latina, Oriente 
Médio, África e Sudeste da Ásia.

A empresa insiste em operar negócios, perfeitamente tocando tecnologia e 
recursos humanos para construir a confiança e ser responsável pelo desenvolvi-
mento preciso e seguro dos produtos. 
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