
Hua Lung Electric Engineering Co., Ltd.
Máy hàn đường, máy hàn điểm,

dự án trọn gói cho bồn chứa nước bằng thép không gỉ

Thành lập năm 1970 bởi Chủ tịch HĐQT Giang Văn Nghĩa, Hua 
Lung Electric Engineering Co. (Công ty Hữu hạn Công nghiệp 

Điện cơ Hoa Long) đã phát triển thành một doanh nghiệp lớn mạnh, 
là nhà sản xuất máy hàn chức năng tiên tiến chất lượng cao và thiết 
bị sản xuất bể chứa bằng thép không gỉ (bao gồm các dịch vụ dự án 
chìa khóa trao tay ).

Những ưu điểm này đã giúp Hoa Long mở rộng thị phần toàn cầu, 
đặc biệt là ở các khu vực xuất khẩu chính như Đông Nam Á, Nhật 
Bản, Trung Đông, Mỹ Latinh và Châu Phi. Nhờ có chất lượng xuất 
sắc, sản phẩm của công ty đã được cấp chứng nhận “ACESITA 
ACOS ESPECIAIS” của công ty thép hàng đầu Brazil . Công ty hoàn 
toàn tự tin rằng sản phẩm của mình có chất lượng cao, không sự cố, 
hiệu quả cao và chi phí sản xuất thấp.

Tất cả các sản phẩm và dịch vụ đều được phát triển dựa trên kinh 
nghiệm và bí quyết tích lũy hơn 40 năm. Các sản phẩm chính của 
Hoa Long bao gồm máy hàn đường, máy hàn điểm, và các dự án trọn 
gói cho bể chứa bằng thép không gỉ.

Hoa Long có thể cung cấp các giải pháp tổng thể để sản xuất bồn 
chứa nước với kích thước từ 700mm đến 1.600mm và công suất từ 
500 đến 5.000 lít, với sản lượng trên 2.000 chiếc mỗi tháng.

Công ty tự hào không chỉ là nhà cung cấp công nghệ cơ khí hàng 
đầu trong ngành mà còn bao gồm hàng loạt các dịch vụ bao gồm quy 
hoạch nhà máy, lắp đặt máy móc, công nghệ sản xuất và bảo trì máy 
móc.
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