
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.
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