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Welder Top Electric Machinery Co., Ltd.

Được thành lập vào năm 2000, Welder Top Electric 
Machinery Co. chuyên về phát triển và sản xuất nhiều 

loại máy hàn và máy sưởi cũng như các thiết bị ngoại vi.

Công ty cũng tự hào về chất lượng sản phẩm, cũng như tình 
trạng của mình vơi tư cách là một nhà cung cấp thượng hạng 
về máy hàn cao cấp với các chức năng tiên tiến. Công ty 
khẳng định rằng nhờ khả năng nghiên cứu và phát triển nội 
bộ mạnh mẽ của mình, công ty đã phát triển hơn 1.000 loại 
máy hàn để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của khách hàng 
trên toàn thế giới.

Dây chuyền sản xuất của Welder Top bao gồm máy hàn 
điểm làm mát bằng nước khí nén, máy hàn nối đầu bằng khí 
nén, máy hàn thủy lực tia lửa điện, máy hàn điểm bằng khí 
nén kiểu chữ T, máy hàn điểm bằng dòng điện một chiều độ 
chính xác khí nén, máy hàn nối đầu kiểu chữ H, máy hàn mối 
bằng khí nén, máy hàn điểm hai trục, máy hàn điểm bảng 
lưới đa điểm, máy hàn điểm vận hành bằng bàn đạp, bàn 
hàn đường thẳng tự động, máy vê tấm con lăn kép, bàn hàn 
quay tự động nằm ngang, bàn hàn quay tự động thẳng đứng, 
thiết bị định vị hàn, bàn hàn tự động CNC, con lăn hàn, cần 
thao tác hàn, thiết bị hàn ống nhiệt, và bàn hàn xoay hai trục 
với các cánh tay robot.

Công ty tự hào báo cáo rằng họ đã phát triển một loạt các 
máy tiết kiệm năng lượng và có thể cung cấp máy móc tự 
động toàn dây chuyền tiết kiệm năng lượng theo đơn đặt 
hàng giúp khách hàng đạt được hiệu quả sản xuất cao.

Công ty cũng có thể xử lý việc sản xuất OEM cho khách 
hàng trên toàn thế giới. Công ty đang tích cực phát triển các 

thiết bị ngoại vi mang thương hiệu “Welder Top” của 
riêng mình để làm tăng tính cạnh tranh của mình 
trên thị trường quốc tế.

Sản phẩm của công ty có thể được sử dụng để hàn 
ống sắt, bể chứa nước bằng thép không gỉ, thiết bị 
thu nhiệt từ năng lượng mặt trời, sản phẩm điện, 
thùng chứa dầu ô tô, vành bánh xe, lưới lọc, đồ nội 
thất bằng thép, sản phẩm điện tử, bộ đồ ăn và đồ 
kim khí. Welder Top hiện đang tập trung nỗ lực vào 
việc phát triển các máy hàn chuyên dụng thích hợp 
để làm việc với kim loại và các vật liệu đặc biệt.

Welder Top Electric Machinery Co., Ltd.
68, ngõ 1316, Đường Wenhsin S., Quận Tali, Thành 
phố Đài Trung, Đài Loan 412 Số
ĐT: 886-4-2418-0380
Fax: 886-4-2418-0383
E-mail: welder.top@msa.hinet.net
Website: www.welder-top.com.tw

Máy hàn, máy hàn bằng tia lửa điện, máy 
hàn mối, máy vê, bàn hàn quay tự động, 
thiết bị ngoại vi



Chao Ho Trading Co., LTD.
Rexnord, MCC, Marbett, dây chuyền Thép/Nhựa (Cao 
su), đường cong Magnetflex, DTS-C và băng tải 
Modular và một loạt các bánh xích, v.v 

Chao Ho Trading được thành lập từ năm 1971 và chủ yếu 
cung cấp các bộ phận chất lượng tuyệt vời cho các thiết 

bị liên quan đến vận chuyển sản phẩm trong ngành thực phẩm/
đồ uống và bao bì. Danh sách sản phẩm của chúng tôi đến từ 
các thương hiệu hàng đầu thế giới: Rexnord, MCC, Marbett 
và nhiều thương hiệu khác, với các sản phẩm như dây chuyền 
Thép/Nhựa (Cao su), đường cong Magnetflex, DTS-C và băng 
tải Modular và một loạt các bánh xích, và danh sách cứ thế mà 
tiếp tục dài nữa. Chúng tôi cũng bán các loại con lăn động cơ 
(điện) và MBR khác nhau. Tnh thần chính của công ty chúng 
tôi là tập trung nghiêm túc vào việc kiểm soát chất lượng; từ đó 
cho phép chúng tôi kiểm soát hoàn toàn vật liệu ống, sắp xếp 
và lắp ráp tất cả các bộ phận, cho ra những sản phẩm chất lượng cao nhất nhằm phục vụ cho khách hàng của mình.

Trong quá trình phát triển sản phẩm, chúng tôi đã áp dụng bằng sáng chế (Số M311684), sáng chế này sẽ giúp tránh việc 
chạy nhàn rỗi giữa con lăn và bánh xích. Chúng tôi cũng đã phát triển bằng sáng chế kẹp trục chính (Số M316880), sáng 
chế này sẽ đơn giản hóa việc lắp ráp máy móc và cung cấp hướng đi khác và tính linh hoạt cùng với thiết kế cuối cùng.

Những năm gần đây, nhờ các siêu thị quy mô lớn thúc đẩy nhịp đập thị trường - nhà kho, hậu cần, ngành công nghiệp 
quang điện và những hàng hóa được ưa dùng nhất của ngành máy móc “bánh xe / thùng” vốn là sản phẩm chính của 
chúng tôi, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, phát triển, cải tiến không ngừng và cho ra mắt các dòng con lăn chất lượng 
cao như Universal, Fixed Driven, Friction Accumulating, Timing-Belt Pulley’s, V-Pulley’s, Round Belt Pulley’s và 
những con lăn Taper khác. Con lăn điện Thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng “Asahi” (Power Roller) là loại rất phổ biến trên 
toàn thế giới.

Chao Ho Trading Co., LTD
No.87,Sec.2, Nanshan Road, Lujhu Township, Taoyuan Country Taiwan. Zip Code 338
Tel: 886-3-222-5666 
Fax: 886-3-222-5662
E-mail: chanmonn@ms58.hinet.net
Website: www.chaoho.com.tw



Kể từ khi được thành lập vào năm 1983, Li Chen Industrial Co., Ltd. đã chuyên 
phát triển và sản xuất nhiều loại băng tải khác nhau và các hệ thống và thiết bị 

xử lý vật liệu tự động như là một nhà cung cấp chuyên nghiệp.

Các dòng sản phẩm của công ty bao gồm băng tải khung thép, băng tải con lăn, băng tải dò 
tìm kim loại, băng tải phễu, hệ thống đóng gói tự động, hệ thống đóng bao và đóng đai biên 
dạng thấp, băng tải đùn nhôm, băng tải mã hóa và ghi nhãn phun mực, giá đỡ kho chứa 
khuôn đúc và thanh, máy lắp ráp giá kê, hệ thống băng tải tự động được trang bị cánh tay 
robot, vv, cũng như hàng rào an toàn, phụ tùng băng tải và các sản phẩm khác cho các hoạt động sản 
xuất.

Các thiết bị và hệ thống xử lý vật liệu tự động của Li Chen đã được ứng dụng 
rộng rãi trong sản xuất kim loại, ép phun nhựa, đóng gói, hậu cần, tái chế và tái 
sản xuất, đóng gói giá kê (pallet), đóng bao và đóng đai, sản xuất điện tử và thực 
phẩm, vận chuyển theo chiều đứng, mạ điện và sơn, dò tìm kim loại trong hàng 
rời và vân vân, như là các giải pháp lý tưởng toàn diện cho nhà máy và tự động hóa.

Ngoài ODM (sản xuất thiết kế gốc), nhà sản xuất này cũng cung cấp các dịch vụ chế 
tạo theo yêu cầu của khách hàng để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt, nhằm giúp khách 
hàng đạt được sự quản lý vật liệu và hàng tồn kho tốt hơn, hiệu quả hoạt động lớn 
hơn và giá trị gia tăng cao hơn.

Trong số những mặt hàng bán chạy của công ty, băng tải đai được sản xuất bằng các 
khung thép không gỉ hoặc các tấm thép và được điều khiển bởi các bánh răng chính xác, và do 
đó có tính chịu nhiệt và chống ăn mòn cao, độ tin cậy và độ trượt của đai được cải thiện đáng kể, và hoạt 
động trơn tru, với công suất khoảng 200kg.

Ngoài ra, khách hàng mong muốn các hệ thống xử lý khuôn đúc tiết kiệm không gian là giá đỡ kho chứa khuôn đúc kệ hàng công 
nghiệp, trong đó các khuôn đúc được chứa có thể dễ dàng tiếp cận bằng cần cẩu và máy nâng, chứ không phải là xe nâng hàng, để tối 
đa hoá việc sử dụng diện tích sàn hiện có. Các dòng giá đỡ có thể chịu được tải trọng tối đa lên tới 3.000 kg.

Được củng cố theo phương châm "Chuyên nghiệp, Đổi mới, Toàn vẹn và Trách 
nhiệm", Li Chen đã được khách hàng trong và ngoài nước biết đến.

Li Chen Industrial Co., Ltd.
Nhà sản xuất chuyên nghiệp về băng tải đai, băng tải con 
lăn, giá kê cho dây chuyền sản xuất, giá đỡ kho chứa khuôn 
đúc & thanh và các hệ thống đóng gói tự động

Li Chen Industrial Co., Ltd.
No. 148-3, Houhsheng Rd., Shengang Dist., 
Taichung City 429, Taiwan
Tel: 886-4-2563-4997          
Fax: 886-4-2256-9456
Email: lichenco@ms16.hinet.net
Website: www.li-chen.com.tw



Được thành lập vào năm 1978, Maxthermo-Gitta là nhà sản xuất và 
xuất khẩu các bộ điều khiển nhiệt độ PID, thiết bị đo, cảm biến và 

các thiết bị tự động hóa tại Đài Loan.

Mục tiêu của chúng tôi là đem lại sự hài lòng cho khách hàng với hàng loạt 
các sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy. Với khả năng Nghiên cứu và Phát 
triển (R&D), năng lực sản xuất, kiểm soát chất lượng (QC) và công suất 
sản xuất hàng loạt mạnh mẽ, Maxthermo-Gitta có thể đáp ứng được nhu 
cầu của khách hàng trên toàn thế giới. Sản phẩm của chúng tôi được đánh 
giá cao ở Đài Loan và tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để cung cấp các giải pháp tự động hoá tiên 
tiến và hiệu quả cho khách hàng, và trở thành đối tác đáng tin cậy trên thị 
trường tự động hoá khắp toàn cầu. Với 
mọi nỗ lực mà chúng tôi đã thực hiện, 
chúng tôi tin rằng khách hàng sẽ dành 
cho chúng tôi sự tin tưởng TỐI ĐA

Maxthermo-Gitta Group Corp. 
Bộ điều khiển nhiệt độ PID, thiết bị đo, cảm 
biến, thiết bị tự động hóa nhà máy

Taipei World Trade Center
3C25, Taipei World Trade Center, No. 5, 
Sec. 5, Hsinyi Rd., Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2720-6601           
Fax: 886-2-2720-6603
Email: webservice@maxthermo.com.tw

Taipei Headquarters
11F, No. 168, Jiankang Rd., Zhonghe 
District, New Taipei City 235, Taiwan
Tel: 886-2-2228-7950           
Fax: 886-2-2228-6140

Thailand Company
86/132-133 m. 7 Samaedum Bangkoontien
bangkok 10150 Thailand
Tel: 662-415-8318, 662-417-2548-49           
Fax: 662-415-8798
www.thaimaximum.com

Maxthermo-Gitta Group Corp.
ISO 9001:2015 Certification



Ye I Machinery Factory Co., Ltd.
Máy chế tạo màng thổi dạng ống đơn lớp & đa lớp PP/HDPE/LLDPE/
LDPE, máy tái chế chất thải nhựa, máy tái chế nhựa, máy tái chế màng 
nhựa, máy chế tạo màng thổi, máy chế tạo màng thổi đa lớp, máy làm 
bao tải dệt, máy đùn giải pháp chìa khóa trao tay

Máy chế tạo màng thổi dạng ống đơn lớp & đa lớp PP/HDPE/LLDPE/LDPE, máy tái chế chất thải nhựa, máy tái chế 
nhựa, máy tái chế màng nhựa, máy chế tạo màng thổi, máy chế tạo màng thổi đa lớp, máy làm bao tải dệt, máy đùn 

giải pháp chìa khóa trao tay

Ye I Machinery Factory Co., Ltd. đã làm việc với máy đùn nhựa và thiết bị liên quan trong hơn nửa thế kỷ kể từ khi thành 
lập vào năm 1960.

Trong nhiều thập kỷ, nhà sản xuất kỳ cựu này đã liên tục đầu tư các nguồn lực lớn về R&D (Nghiên cứu và Phát triển) và 
nuôi dưỡng tài năng, nâng cao tính cạnh tranh của mình bằng những công nghệ hàng đầu và một ban R&D với chuyên gia có 
tay nghề cao về máy móc thiết bị, hệ thống kiểm soát và xử lý vật liệu.

Để thích ứng với xu hướng phát triển theo hướng bảo vệ môi trường, 
công ty đã tăng cường các máy tái chế nhựa của mình với một sự kết hợp 
về máy huỷ, máy đùn, và máy ép viên để xử lý một loạt các sản phẩm 
nhựa, cũng như các bộ biến đổi màn hình loại xi lanh thủy lực cho phép 
màn hình thay đổi mà không cần phải tắt máy.

Ngoài ra, kể từ khi thành lập, Ye I đã liên tục cải thiện các tiêu chuẩn 
chất lượng của mình và tiến hành tổng đo lường kiểm soát chất lượng từ 
kiểm tra nguyên liệu đầu vào và kiểm tra trong quá trình chế biến cho 
đến kiểm tra trước khi giao hàng, với mỗi công nhân dành riêng cho QC 
(Quản lý Chất lượng). Những nỗ lực đã được khen thưởng, và công ty đã 
giành được ISO 9001: 2000 và chứng nhận CE Mark.

Hỗn hợp sản phẩm của Ye I bao gồm máy chế tạo màng thổi dạng ống đơn lớp & đa lớp PP/HDPE/LLDPE/LDEP, tất cả 
các loại máy tái chế nhựa, ống nhựa PVC, máy chế tạo tôn lượn sóng, máy làm bao tải dệt PP/HDPE, máy làm sợi PP/Nylon, 
máy chế tạo màng PP/PE đúc, máy tạo tấm PMMA/PS/ABS/PC/PP/PE, và một loạt các máy đùn giải pháp chìa khoá trao tay. 
Khoảng 80% máy móc được xuất khẩu đến các khu vực như Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Châu Phi, Trung và Nam Mỹ, và 
hầu hết được đưa ra thị trường dưới thương hiệu riêng của công ty.

Ye I Machinery Factory Co., Ltd.
No. 6, Mindong Rd., Yongkang Dist., Tainan City, Taiwan
Tel: 886-6-253-6066 ~ 9 Fax: 886-6-254-3717
E-mail: service@yei.com.tw Website: www.yei.com.tw



Chanto Air Hydraulics Co., Ltd.
Bộ phận kết hợp F.R.L, van, xi lanh dẫn 
hướng, sản phẩm thủy lực

Công ty TNHH Thủy lực Khí nén Chanto được thành lập vào năm 1982 và 
đã phát triển thành một trong những nhà sản xuất chuyên nghiệp nhất của 

Đài Loan về các linh kiện khí nén và các sản phẩm thủy lực.

Công ty nỗi bật về sự cống hiến tận tâm của mình vào việc đáp ứng những 
khách hàng đòi hỏi khắt khe trên khắp thế giới với chất lượng cạnh tranh nhất 
và độ chính xác cao, và vào sự cải thiện liên tục về công nghệ chế tạo cùng 
hợp tác với các đối tác trên toàn cầu. Ngày nay, công ty này là một nhà chế tạo 
đạt tiêu chuẩn ISO 9001 được chứng nhận bởi TUV Rheinland.

Trải qua nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong việc thiết kế các bộ phận thiết bị khí 
nén và thủy lực, Chanto xây dựng một loạt các sản phẩm bao gồm các bộ phận 

kết hợp FRL (Filter-Regulator-Lubricator), van, xi lanh khí nén, thiết bị truyền động quay, ống, kìm khí, xi lanh động cơ khí-
dầu, và các phụ tùng, phụ kiện. Máy ép (bao gồm các mẫu không khí, mẫu 
thủy khí, và các mẫu khí nén) cũng là một trong các sản phẩm bán chạy, 
được chào đón bởi những khách hàng chuyên nghiệp từ các lĩnh vực khác 
nhau.

Bí quyết và năng lực sản xuất tột bậc đã được thời gian thử thách của Chanto 
được thể hiện trong các sản phẩm mới mà công ty này giới thiệu thường 
xuyên. Lấy ví dụ, xi lanh không trục ghép đôi từ tính thuộc dòng GYS/GYB/
GYR đã được tung ra gần đây có đặc tính tuổi thọ cao và ma sát thấp, cùng 
với thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm được không gian.

Bộ tăng thủy khí BTF của công ty là một sản phẩm cao cấp khác; làm bằng 
nhôm và được mạ cứng, trọng lượng nhẹ, hấp dẫn và dễ bảo dưỡng. Ngoài 
ra, bộ tăng này có một cảm biến NPN và một đèn LED nên dễ dàng kiểm 
tra tình trạng hoạt động. Sản phẩm này cung cấp áp suất thủy lực tăng cường lớn, và có thể thay thế các bộ tăng thủy khí nén có 
tiếng ồn thông thường.

Chanto chào đón đơn đặt hàng OEM (original equipment manufacturing).

No. 19-2, Yuying Rd., East Dist., Taichung City, 
Taiwan 401
Tel: 886-4-2212-6177
Fax: 886-4-2212-6800
E-mail: chanto@ms14.hinet.net
Website: www.chanto.com.tw ISO 9001




