
Fundada em 1979, Yow Jung Enterprise Co., Ltd. é um experiente produtor e fabricante de peças 
de reposição automotivas elétricas e eletrônicas de alta qualidade . Há muito tempo atingiu o seu 

objetivo fundamental de tornar-se uma especialista em sistemas eletrônicos de ignição para motores 
de combustão.

A empresa argumenta que após um longo período de constante crescimento, tornou-se um das 
fornecedoras de reposição de módulos de distribuidor de ignição mais abrangente do mundo. A 
empresa está sempre buscando modos de usar o seu extenso know-how na área de eletrônica 
automotiva para aperfeiçoar mais ainda as suas operações e constantemente diversificar a sua linha 
de produtos.

Yow Jung possui as seguintes certificações:TS 16949, ISO 2001, ISO 14001 e OHSAS 18001. 
Comercializa seus produtos em todo o mundo sob a sua própria marca “YJ” e também fornece 
produtos para outras marcas globais . Os produtos são amplamente utilizados em automóveis, 
motocicletas, iates, aeronaves leves e máquinas industriais.

A empresa oferece mais de 800 modelos de módulos do distribuidor de ignição. Seu catálogo de 
produtos também inclui mais de 2.000 tipos de bobinas de ignição, bobinas de ignição de orifício para 
vela (Pencil Coils), sensor do eixo de manivela,sensores TPS / MAP / AFM / ABS e corpos de borboleta 
,como também atuadores de marcha lenta para os carros japoneses, europeus e norte-americano.

Em 2007 a empresa começou a desenvolver e produzir uma grande variedade de sensores para 
veículos, tornando-se rapidamente uma linha abrangente de manivelas, came, acelerador, controlador 
de ventoinha , engrenagem de batida, sistema de travagem antibloqueio, cilindro e outros tipos de 
sensores.
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