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Fusan Handicraft Co.
Moto peças e acessórios, lâmpadas,
faróis, peças para motores, acelerador
de punho

Desde que foi fundada em 1972,a Fusan Handicraft Co. tem fabricado peças e acessórios
para motos e scooters como um experiente fornecedor na cidade de Tainan ao sul de
Taiwan.
Com mais de quatro décadas de incessante aperfeiçoamento, a empresa emprega
tecnologia solid edge, qualidade e capacidade de produção, que são bem reconhecidos
pelos compradores estrangeiros.
A empresa fornece peças de engrenagens para cambios, carburadores,
válvulas, bielas, pistões, anéis de pistão, pinos de pistão, tampas do
cárter, cilindros, embreagens, peças da embreagem, peças elétricas,
correntes, bombas de óleo, peças de freio, garfos dianteiros,
coxins, amortecedores , apertos de acelerador, cabos de direção,
peças punho, espelhos retrovisores, peças de carroceria, peças
do chassis, silenciadores, componentes de rodas, aro de rodas,
motores de arranque, luzes traseiras e faróis, cubos de roda, peças
forjadas e fundidas, etc.
Com excelente qualidade juntamente com um serviço de pós-venda
diferenciado e eficaz, a empresa é procurada entre os compradores
profissionais e usuários finais na América Central e do Sul, Europa
e Sudeste da Ásia, e algumas peças são comercializadas sob a
marca VVmotor.
Para seguir crescendo de forma sustentável em mercados globais
cada vez mais competitivos, a empresa internamente concentra-se
no desenvolvimento de produtos projetados de alto desempenho
que podem ser certificados globalmente, e também ampliará ainda
mais o seu rol de produtos para atender a demanda do mercado
em constante mudança. Também voltada à satisfação do cliente,
a empresa está convencida que é a melhor escolha para os
compradores internacionais que buscam novas parcerias na Ásia.
Fusan Handicraft Co.

No. 207, Chungcheng Rd., Kuanmiao Dist., Tainan City 718, Taiwan
Tel: 886-6-595-2889,595-2461,595-7461 Fax: 886-6-595-9729
Email: vvmotor@ms35.hinet.net
http://www.vvmotor.com.tw

Song Ying Energy Technology Co., Ltd.
Motocicletas, scooters, motocicletas elétricas e
scooters elétricos

A

Song Ying Energy Technology Co.,
Ltd.foi fundada em 2010 e é uma
designer e fabricante de motocicletas em
Taiwan com prioridade nas necessidades
dos clientes e na P & D. A empresa
desenvolve requintados e inovadores
produtos, oferece-lhes apoio técnico e
atualiza constantemente a sua tecnologia
no desenvolvimento de novos modelos
eco-amigáveis com maior estabilidade,
produtividade e eficiência.
A empresa fornece motocicletas
de combustão interna e scooters
desenvolvidas para uma maior segurança,
baixo custo e alta funcionalidade, ao mesmo
tempo, com foco no desenvolvimento e
produção de carros elétricos e bicicletas
elétricas.
A Song Ying desenvolve injeção eletrônica de combustível de baixa
pressão, mantendo-se ecologicamente-correta e eficaz nos custos.
Um pedal de partida está incluído para ignição manual em caso
de bateria fraca, assim também um sensor de falhas que fornece
rapidamente a solucão em caso de problemas na estrada.A empresa
acredita piamente que a constante inovação é a chave para a
competitividade e sustentabilidade.
Os modelos de e-scooters da Song Ying conquistaram certificações
relevantes em Taiwan. A empresa oferece serviços integrados para os
clientes, desde a concepção e desenvolvimento até a produção dos
veículos.
Atualmente, a empresa comercializa cerca de 70% de seus veículos
no mercado interno e exporta o restante para clientes em todo o
mundo. Acolhe com agrado projetos de OEM / ODM.

Song Ying Energy Technology Co., Ltd.
No. 30, Lane 733, Guangxing Rd., Taiping
Dist., Taichung, Taiwan
Tel: +886-4-2278-0589 Fax: +886-4-2278-9628
E-mail: sy22780589@hotmail.com
E-mail: song.ying@msa.hinet.net
Website: www.songying.com.tw

Auto State Industrial Co., Ltd.
Pedais de Partida de alto desempenho, alavancas de câmbios e peças para
Motocross, bicicletas, motocicletas e ferramentas para mecânicos.

A

Auto State Industrial Co., Ltd.
foi fundada em 1994 em Taiwan
e hoje lidera o mercado altamente
competitivo na fabricação de pedais
de partida e alavancas de cambio
para veículos de duas rodas (PTWs).
Utilizando os mais avançados centros
de usinagem CNC e softwares
gráficos, a empresa também fornecem peças feitas sob medida
para Motocross, incluindo pedais de partida, alavancas de cambio, peças e ferramentas para
mecânicos que são conhecidos pela precisão e durabilidade.
Com o compromisso de P & D, produção e serviço, Auto State, na certeza de que mesmo os
mínimos detalhes são fundamentais para o desempenho global de uma motocicleta, faz o
possível para garantir que seus produtos atendam todas as normas de qualidade. Os produtos
da empresa são elegantes nas aparências
,design inovadores, precisos em funcionalidades e
fabricados em alumínio ultraleve.
A Auto State exporta 100% de seus produtos sob
sua própria marca “Auto-State”, principalmente
para o Japão, EUA, Reino Unido, Itália, França,
Espanha e Países Baixos. Com receita anual
de EUA $ 3,5 milhões, a empresa garante a
alta qualidade de seus produtos e os melhores
serviços ao cliente.

Auto State Industrial Co., Ltd.

No. 15, Lane 336, Changlong Rd., Sec. 2,
Taiping Dist., Taichung City, Taiwan 411
Tel: 886-4-2275-1615
Fax: 886-4-2270-9865
E-mail: auto-state@msa.hinet.net
Website: www.auto-state.com

