Lih Dah Brake Lining Industrial Co., Ltd.
Pastilhas para Freios a Disco, Sapatas para Freios,
Lonas de Freios para Scooter e Quadriciclo,
Sapatas de Embreagem.
Lih Dah Brake Lining Industrial Co. foi criada no ano
de 1973 e obteve as seguintes certificações ISO
A
9001 ISO 14001 e aguarda a TS16949 ,essa empresa
é especializada no desenvolvimento e produção de
peças do sistema de freios para uma variedade de
veículos e máquinas.

A empresa está muito orgulhosa de seu eficiente
sistema de controle de qualidade, que implica a
inspeção e verificação de cada detalhe, desde a
seleção de materiais através de todas as etapas de
produção até o produto final.
A linha de produtos da Lih Dah engloba, pastilhas
de freio a disco, sapatas de freio, lonas de freio para
scooter e ATV (veículo para todo tipo de terreno), e
sapatas de embreagem de diferentes especificações
e tamanhos para uso em automóveis de passeio,
veículos de competição, motos, empilhadeiras,
máquinas agrícolas, bicicletas, snowmobiles,
embarcações marinhas, guindastes, trens, carrinhos
de golfe, máquinas têxteis, cortadores de grama,
máquinas de construção, motores e equipamentos
esportivos.
Os diferentes materiais e produtos utilizados pela empresa são isentos de amianto, incluindo os
Orgânicos (NAO), baixo nível metálico (LM) e semi-metálicos (SM).
A Lih Dah comercializa seus produtos de qualidade mundial com as marcas próprias "LD" e "SOK", e
também estão disponíveis aos clientes internacionais ordem de OEM.
A sua dedicação de longo prazo aumentou a sua vantagem competitiva e ajudou a Lih Dah alcançar
um crescimento sustentável ao longo das últimas décadas satisfazendo os seus clientes mais exigentes,
a empresa constantemente investe em tecnologias de fabricação e modernos equipamentos de produção,
como também focou fortemente em P & D e no desenvolvimento de novos materiais de fricção, incluindo
materiais isentos de amianto de baixo e semi-metálicos, bem como em acabamentos exteriores, com isso
permitindo maior valor agregado aos produtos.
A Li Dah diz que nos próximos anos transferirá a sua produção para uma moderna e integrada fábrica ao
sul de Taiwan para garantir a melhor qualidade dos produtos e uma produção ainda mais eficiente .
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