


O fabricante de equipamentos médicos usa peças de apoio de braço com
montagem em pele própria de espuma de poliuretano

Material: espuma de poliuretano ferro
Tamanho: personalizado
Dureza: 50A
Cor: personalizado
Prazo de pagamento: T / T 30% antes da produção, 70% antes do envio
MOQ: 200 PCS
Pacote: caixa ou método de embalagem que você precisa
Uso: peças de equipamentos médicos pu
Certificado: RoHS, REACH, EN71-3, CA65



A Finehope obteve o certificado ISO 9001 continuamente desde
2003.

Certificação IATF16949:
Fabricante de peças pu da China A Finehope foi aprovada na
Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade Automotiva
IATF16949 em 2021. Mais de 50 documentos garantem o progresso do
desenvolvimento de novos produtos, a qualidade, o tempo de entrega e
o custo dos produtos de teste e de produção em massa.
Desde a cooperação entre a Finehope e a Caterpillar em 2007, a
Finehope tem usado o sistema de gerenciamento de qualidade
automotivo para a introdução do novo produto, usando as cinco
ferramentas de SPC, MSA, FMEA, APQP e PPAP, que ganharam elogios
dos executivos da Caterpillar e estabeleceram um longo prazo -parceria
de prazo até agora.

https://www.polyurethanesupplier.com/pt/product/factory-customize-pu-polyurethane-integral-skin-foam-automobile-parts-for-automobile.html


Recursos de pesquisa e desenvolvimento de matéria-
prima de PU
Desde 2002, a Finehope está comprometida com o projeto
e fabricação de produtos de espuma moldada em PU.
Pesquisa e desenvolvimento independentes de materiais
de fórmula e capacidade de produção estável são a base
para a garantia de qualidade.
A Finehope pode ajustar a fórmula do produto a qualquer
momento de acordo com as necessidades personalizadas
dos clientes "produtos personalizados, como os requisitos
de dureza, elasticidade, suporte, toque, densidade, cor e
outras propriedades físicas e químicas, e pode fazer os
requisitos de formulação em conformidade com as leis e
regulamentos de vários países. Claro, uma boa fórmula
também deve considerar o melhor desempenho de
custo.Para novos projetos, a capacidade de desenvolver
formulações de PU é uma condição fundamental para
garantir a qualidade do desenvolvimento do produto,
prazo de entrega e custo.

Capacidades de projeto e fabricação de equipamentos
de automação
A capacidade da Finehope de projetar e fabricar
equipamentos de automação é rara na indústria.
Participando do projeto de novos equipamentos de mistura
de injeção de PU e da transformação de automação da
linha de produção, para garantir que, sob a competição do
dividendo demográfico da China, seja reduzido e os custos
de mão-de-obra continuam a aumentar, a eficiência da
produção também pode ser melhorada, e os custos de mão-
de-obra e materiais podem ser reduzidos. Além disso, o
projeto contínuo e as capacidades de fabricação de
equipamentos importantes, como acessórios,
equipamentos especiais e moldes automáticos também são
os motivos pelos quais a Finehope está em uma posição de
liderança em todos os aspectos.
A capacidade da Finehope de reduzir custos
continuamente e inovar produtos pode ajudar os clientes a
agregar maior valor. Portanto, ela é uma parceira confiável
de longo prazo de muitas empresas Fortune 500 e
empresas líderes do setor.

Habilidade de gestão científica
A Finehope enfatiza a importância do Sistema Toyota de
Produção e do Modelo de Coaching Corporativo para
otimizar a eficiência da gestão. Melhoria contínua, a
eficiência e a qualidade de todos os funcionários, o
pessoal de gestão e produção foram melhorados de forma
eficaz e contínua, os custos de gestão e produção foram
reduzidos continuamente, mas mais importante do que
eficiência e custo são o cultivo do crescimento dos
funcionários por meio da melhoria contínua, porque este é
o cerne do desenvolvimento sustentável corporativo.

Fábrica  de  espuma  de  pol iuretano  pu  na  China  O
refinamento da Finehope reduz o incômodo dos clientes,
pois  diminui  o  descaso  com  o  sistema  de  processos
humanos  e  a  capacidade  de  acumular  continuamente
experiência profissional, o que pode garantir que todos os
novos projetos sejam concluídos no menor tempo possível.

https://www.polyurethanesupplier.com/pt/category.html


Perguntas frequentes

1. Por que você escolheu a Finehope?
A Finehope é o fabricante mais profissional de PU na China, que possui uma equipe profissional de
P&D, equipamentos avançados de produção de PU, equipamentos de teste profissional e sistema de
gerenciamento de qualidade perfeito. Temos 12 anos de experiência em cooperação com CAT, FIAT,
TVH, STIGA e outras empresas famosas. Oferecemos a eles um serviço em uma única etapa, de P&D
à produção, para satisfazer suas necessidades de personalização.

2. Quais são as vantagens de escolher a Finehope?
1) Garantia de qualidade do produto, garantia de entrega, bom serviço pós-venda.
2) Eficiência econômica e de desenvolvimento rápido, operação profissional com integridade.
3) A Finehope conduzirá todas as análises de teste e, em seguida, elaborará os padrões de teste para
reduzir a disputa de padrão de qualidade entre
clientes e fabricantes.
4) Modo de gerenciamento de produção enxuta.
5) Ajude os clientes a desenvolver e projetar novos produtos.
6) Possui vasta experiência em design e processamento de produtos de PU.
7) A Finehope é uma empresa de alta tecnologia na China com tecnologia doméstica e internacional
de patentes de invenção e intelectuais
propriedade.

3. Quais são as diferenças entre a Finehope e seus pares domésticos?
1) Garantia de qualidade: planejamento avançado de qualidade (APQP).
2) A Finehope possui vasta experiência no atendimento a grandes empresas internacionais.
3) Possui equipe de pesquisa científica profissional de material de poliuretano.
4) Possui capacidade independente de design, fabricação e inovação de equipamentos de produção e



moldes.
5) Possui equipe de engenheiros responsável pelo sistema de garantia de qualidade e controle de
qualidade.

4. Quais são as diferenças entre a Finehope e seus pares europeus e americanos?
1) Possui cadeia de suprimentos de suporte perfeita e madura.
2) Custos de molde mais baixos.
3) Alta eficiência de desenvolvimento e capacidade de design e tempo de processo curto.
4) Vantagem de custo e boa atitude de serviço.

5. Quais são as aplicações dos produtos de PU?
Carros, máquinas de engenharia, equipamentos de ginástica esportiva, máquinas médicas e
utensílios domésticos diários e assim por diante.









Micro, pequenas e médias empresas
orientadas para o crescimento de
Xiamen

PMEs especializadas, refinadoras,
diferenciadas e inovadoras em Xiamen

Xiamen Ciência e Tecnologia Little Giant
Leading Enterprise



A Finehope foi classificada como
“Xiamen Growth-oriented Micro, Small
& Medium Enterprises” desde 2019.
É o resultado da pontuação do Governo
Municipal de Xiamen com base nos
vários indicadores abrangentes da
Finehope, modelos de crescimento,
força da marca na indústria e boa
reputação corporativa; em seguida,
emita este certificado. É uma prova de
que a Finehope se destaca entre
milhares de pequenas e médias
empresas da cidade.

A Finehope foi classificada como "Xiamen
Especializada, Refinando, Diferenciada,
Inovadora" desde 2020. "Especializada,
Refinada, Diferenciada, Inovadora" refere-se
a PMEs com negócios principais excelentes,
fortes capacidades profissionais, fortes
recursos de P&D e inovação e potencial de
desenvolvimento. Principalmente
concentrada na nova geração de tecnologia
da informação, fabricação de equipamentos
de alta tecnologia, nova energia, novos
materiais, biomedicina e outras indústrias
de médio a alto padrão. O governo enfatiza
e reconhece a especialização da finehope
"s", inovação especial " encorajar a inovação
e obter especialização, reforma e
especialização.

Desde 2019, a Finehope foi selecionada como
a empresa líder da Xiamen Science and
Technology Little Giant. Este certificado foi
emitido em conjunto por cinco
departamentos do Governo Municipal de
Xiamen. Os critérios de seleção se
concentram em indústrias emergentes
estratégicas, como tecnologia da informação
de nova geração, equipamentos de última
geração, novos materiais, nova energia,
biologia e nova medicina, economia de
energia e proteção ambiental e alta
tecnologia marinha. Ganhar esta homenagem
mostra que a Finehope está na vanguarda da
indústria em novas tecnologias da
informação e novos materiais.

Certificação da Food and Drug
Administration

Certificado de Integração de Sistema de
Gestão de Informação e Industrialização

Certificado de Padronização de
Segurança do Trabalho

A Finehope passou a certificação da
Food and Drug Administration todos os
anos desde
2018. A aprovação da Food and Drug
Administration significa que os
produtos produzidos pela Finehope
obtiveram certificados do governo
estrangeiro (CFG) e podem entrar no
mercado global sem problemas.

O certificado é avaliado pelo Governo
Municipal de Xiamen e emitido pela
Shanghai Academy of Quality Management
Science.
Este certificado reflete o nível de profunda
integração da Finehope entre
informatização e industrialização. A
Finehope continuará trilhando um novo
caminho

A segurança de fabricação é importante para
prevenir ou diminuir o risco de lesões,
doenças e morte no local de trabalho.
Gerente Geral da Finehope Tiger Side:
"Somente as instalações de manufatura que
continuam a enfatizar a segurança como uma
questão de nível superior permanecerão
altamente produtivas e competitivas no
mercado de hoje."



Licença de Descarga de Poluição da
Província de Fujian O Terceiro - Certificação TUV

As licenças de descarga de poluição são as
"carteiras de identidade" de todas as entidades
envolvidas na descarga de poluentes e são
emitidas pelo Departamento Municipal de
Proteção Ambiental de Xiamen.
O Secretário-Geral Xi Jinping enfatizou que "o
meio ambiente ecológico deve ser protegido
como os olhos, e o meio ambiente ecológico deve
ser tratado como vida". O primeiro-ministro Li
Keqiang disse: “A poluição ambiental é um perigo
para o sustento das pessoas e causa dor no
coração das pessoas.

Desde 2007, a Finehope passou continuamente
pela certificação TUV e se tornou um Fornecedor
Verificado do Alibaba.
O Fornecedor Verificado é um fornecedor de alta
qualidade verificado pela força autorizada da
plataforma Alibaba. Por meio de auditorias on-
line e off-line no local, as qualificações
corporativas dos comerciantes, qualificações do
produto, recursos corporativos e outros pontos
fortes abrangentes são revisados e verificados.














