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Souhrn profilů společností z provincie Fujian  
 
 
1. Fujian Motor Industry Group Co., Ltd. 
 

Fujian Motor Industry Group Co., Ltd. (dále jen FJ Motor) je předním výrobcem 

v oblasti automobilového průmyslu provincie Fujian. FJ Motor se zabývá výrobou 

sedanů, SUV, MPV, velkých a malých lehkých autobusů, těžkých a lehkých nákladních 

vozidel a vozidel s pohonem využívajícím nové energie. FJ Motor sestává z řady 

poboček a spolupracuje s množstvím dalších podniků, například: King Long Motor 

Company, Southeast Motor Company, Fujian Mercedes-Benz a New Longma Motor 

Company, Motor R&D institute, Yundu New Energy Motor, Lanhai Electric Motor, 

Lanhai Special-Purpose Vehicle, Fujian Mercedes-Benz BRV, King Long Limousine, 

King Long Car Body, King Long Vehicle Air-Conditioning, King Long Vehicle Seat, 

Jiangshen Auto Frame, Xinglian Auto Parts and Accessories, Lanhai Logistics, 

Southeast Auto Trading, FJ Motor Renting, FJ Motor Auto Exhibition, FJ Mercedes-

Benz Motor Sales v provincii Sichuan.  

 

2. Xiamen Kinglong United Automotive Industry Co., Ltd. 

 

Společnost zahrnuje tři výrobní podniky: Výroba středních a velkých autobusů Xiamen, 

Výroba dodávek Xiamen a Výroba městských autobusů Shaoxing. Výrobní podnik 

zabývající se produkcí dodávek vlastní pokročilou výrobní linku zahrnující razící, 

svářecí, elektroforézní, lakovací a montážní zařízení. Tímto se podnik řadí mezi 

výjimečné výrobce disponující kompletní a modernizovanou výrobní linkou. Produkty 

jsou vyváženy do více než 40 zemí a regionů po celém světě. Tento podnik cílí na 

široké spektrum trhů a vyvíjí různé typy vozidel včetně vyhlídkových autobusů, 

zájezdových autobusů, MPV, dodávek, školních autobusů, sanitek, policejních vozů. 

Všechna vozidla jsou pak nabízena s různými druhy pohonů (benzín, nafta, CNG, 

elektřina). Podnik zároveň disponuje marketingovou sítí v domácím i zahraničním 

prostředí.  

 



3. Longyan Haidexin Auto Co., Ltd. 

 

Společnost se zaměřuje na výrobu a prodej pohotovostních generátorových vozidel. 

Je jedinou společností zabývající se výzkumem, vývojem a produkcí vozidel 

uzpůsobených pro převoz pohotovostních zdrojů energie, a to jak na domácím, tak na 

zahraničním trhu. Ústředí společnosti sídlí ve městě Longyan, avšak kanceláře 

společnosti lze nalézt po celé zemi. Společnost v minulosti spolupracovala a stále 

spolupracuje s armádou, záchranářskými sbory, úřady a státními orgány v oblasti 

pohotovostních dodávek elektřiny.  

 

4. Bohe （Fujian）Electronics Technology Co. Ltd. 

 

 Společnost se zabývá především výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem více než 

50 druhů vysoce kvalitního fitness vybavení, jako jsou například chytrá (smart) 

masážní křesla, luxusní, počítačem ovládaná masážní křesla, kancelářská masážní 

křesla, masážní polštáře, automobilové polštáře, masážní tyče atd. Produkty vyvážené 

do Jihovýchodní Asie, Evropy a do zemí Ameriky si získaly přízeň a chválu klientů. 

Společnost získala certifikaci ISO9001 a CE. Společnost se každoročně účastní 

veletrhů v Číně i v zahraničí: China Sport Show, Canton Fair, Hong Kong Exhibition a 

Malaysian Exhibition.  

 

5. Fu’an Ruili Electronics Co., Ltd. 

 

Společnost se zabývá především velkoobchodem a online prodejem masážních křesel 

a masážních pomůcek. Společnost vlastní četné B2C online obchody. Jincarry, 

pobočka společnosti, se zaměřuje na výzkum a vývoj masážního vybavení, které cílí 

především na kancelářské pracovníky a řidiče. Terapeutické pomůcky jsou založeny 

na principech tradiční čínské medicíny, moderní vědy a technologie, dokáží napodobit 

dotek a tlak lidské ruky/prstů a uvolnit tak bolest a únavu, posílit imunitu a vyvážit 

funkce lidských orgánů.  

  

6. Fu’an Shangming Trading Co., Ltd. 

 

Společnost se zabývá výzkumem, vývojem a prodejem širokého spektra fitness 

vybavení.  

  



7. Fujian Hitachi Koki Co., Ltd. 

     

Společnost se zabývá výrobou kovodělných, dřevodělných, brusných a stavebních 

elektrických nástrojů značky HITACHI a HIT-MIN. Měsíční produkce společnosti 

dosahuje 200 000 nástrojů. Výrobky disponující národním certifikátem bezpečnosti se 

řadí na první příčky národních testů elektrického vybavení a jsou vyváženy do více než 

20 zemí po celém světě. Za účelem lokalizace výroby disponuje společnost více než 

70 přidruženými výrobními podniky.  

8. Quanzhou Deyuan Construction Machinery Co., Ltd. 

 

 Společnost se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou, prodejem a následným servisem 

automobilového příslušenství. Mezi hlavní produkty patří míchačky, pumpy, zařízení 

pro zpracování odpadu a také příslušenství pro jeřáby Kato a Tadano. Firma má 

pobočky ve městech Peking, Shanghai, Canton, Nanjing, Hangzhou Chongqing, 

Shenzhen, Jinan a Xi’an. Firma exportuje hlavně do Jihovýchodní Asie, na Blízký 

východ, do Afriky a do Jižní Ameriky.  

9. Lida (China) Co., Ltd. 

 

Společnost se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem vzduchových 

kompresorů. Společnost disponuje R&D centrem, testovacím centrem a 

experimentačním centrem. Firma patří k předním výrobcům elektromechanického 

vybavení v Číně. Společnost vyrábí šroubové a pístové vzduchové kompresory, 

svářecí vybavení a domácí elektrospotřebiče různých sérií a velikostí. Produkty získaly 

certifikáty ISO9001, ISO14001, CE, GS, CSA, CUSA. Výrobky též získaly řadu 

prestižních ocenění.  

10. Quanzhou Juli Heavy Construction Machinery Co., Ltd. 

     

Společnost je novým hi-tech podnikem zabývajícím se vývojem, výrobou, prodejem a 

servisem podvozků. Hlavními produkty je vysoce kvalitní příslušenství pro bagry a 

buldozery, jako například kola pásů, kladky, hnací kola, nosné válce, lžíce, pásové 

články, spony a osová pouzdra. Společnost si vytvořila blízké kontakty s obchodními 

partnery po celém světě.  

  

 

 

 

 



11. China Comfort Travel Co., Ltd. Fujian Branch (Fujian CCT) 

 

Společnost patří mezi 10 předních cestovních kanceláří v Číně. Tato cestovní agentura 

se zabývá zajišťováním kompletního cestovního servisu pro klienty cestující z Číny i 

do Číny, dále agentura zařizuje prodej mezinárodních i vnitrostátních letenek, 

vnitrostátní turistické zájezdy a pobyty a též investuje do rozvoje kulturních i přírodních 

památek. Ke společnosti je přidruženo několik dalších cestovních agentur a více než 

200 prodejních sítí. Cestovní agentura China Comfort Travel získala řadu prestižních 

ocenění.  

 

12. Fujian Hongbo Opto-Electronics Technology Co., Ltd. 

     

Společnost je klíčovým hi-tech podnikem skupiny Hongbo Group. Zabývá se 

výzkumem, vývojem a výrobou úsporného, k životnímu prostředí šetrného osvětlení 

vysoké kvality. Hlavními produkty jsou například vysoce výkonné LED pouliční lampy, 

tunelové osvětlení, zahradní osvětlení, panelová světla, solární LED osvětlení a široké 

spektrum dekorativního osvětlení pro domácnosti i podniky. Dále společnost produkuje 

osvětlení pro průmyslové a těžební účely a též osvětlení pro použití v přírodě. 

Společnost získala certifikáty ISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 a 

její produkty taktéž získaly certifikace 3C, CQC, CE, UL. Společnost získala řadu 

prestižních ocenění.  

13. Xiamen Intretech Inc. 

 

    Xiamen Intertech disponuje výzkumným centrem, robotickou výzkumnou laboratoří 

a průmyslově-univerzitním výzkumným inkubátorem. Společnost poskytuje výzkum, 

vývoj a výrobu komponentů pro chytré ovládací prvky a elektronického spotřebního 

zboží. Společnost též nabízí inteligentní výrobní řešení pro malé a střední podnikatele. 

Xiamen Intertech vytvořila hluboké strategické vazby na Logitech (Švýcarsko), WIK 

(dodavatel kávovarů Nestle), Venture (Singapur – dodavatel PMI elektronických 

cigaret), 3D connexion (3D počítačové myši), Asetek (Norsko). Společnost získala 

následující certifikace: ISO/TS16949 a CMMI-ML3.  

    

14. SCUD (Fujian) Electronics Co. Ltd. 

 

Společnost se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem lithium-iontových 

baterií. Společnost je silným výrobcem v sektoru nových energií, kde vyvíjí a nabízí 

široké spektrum komponentů. Firma je jedním z hlavních dodavatelů společností jako 

například Huawei, MI, ZTE, Lenovo, BBK, OPPO, TCL. Zároveň firma vytvořila 

partnerství s mezinárodními výrobci baterií, jako například Panasonic, Samsung, 



Sony, LG a ATL. Výrobní podniky společnosti se nacházejí ve Fuzhou a v provincii 

Guangdong. Výrobní podniky disponují kompletní výrobní linkou. Společnost vykazuje 

roční produkci 50 milionů kusů baterií, 200 milionů spotřebitelských produktů, 200 

milionů Watt-hodin a nabízí též základní servisní služby.  


