
May Shuay Technology Co., Ltd.
Solda Ponto,soldadoras costura longitudinal, posicionadores de 
torneamento, soldadoras automáticas e soldadoras a laser

May Shuay Technology Co., Ltd. 
No. 631-1, Dongsing Rd., Dali Dist., 
Taichung City 41257, Taiwan
Tel: 886-4-2407-0628
Fax: 886-4-2407-2849
Email: may.shuay@msa.hinet.net
Website: www.mayshuay.com    

Fundada em 2001, May Shuay Technology Co., Ltd. é 
uma fornecedora em Taiwan de máquinas soldadoras e 

equipamentos periféricos que está em pleno crescimento no 
mercado global.

Desde que exportou o seu primeiro soldador para o Sudeste 
Asiático em 2002, a empresa conquistou rapidamente, na última 
década, vários mercados estrangeiros no Oriente Médio, EUA, 
Rússia, Europa , América Central e do Sul essas realizações são 
atribuídas à sua concentração na demanda e na alta efi ciência 
dos soldadores que economizam mão de obra como também 
equipamentos automáticos de solda prontas para uso.

A empresa atualiza sistematicamente as suas capacidades 
de produção e fabricação de equipamentos, empregando 
avançados instrumentos de medição que são calibrados 
regularmente para atender aos mais altos padrões de qualidade 
e precisão. Além disso, a empresa também tem focado em P 
& D utilizando softwares de última geração juntamente com 
experientes engenheiros que desenvolvem novos produtos que 
atendam às demandas de um mercado em constante mudança.

As máquinas de solda das séries SW , sucesso de vendas , 
é um produto com tecnologia de ponta graças a dedicação e 
ao entusiasmo do departamento de P & D da empresa. Com 
projetos estruturais patenteados, a máquina utiliza lâminas 
hidráulicas duplas e tecnologias aprimoradas para corte, solda e 
bobinas de aço comuns que podem ser operados manualmente 
ou hidráulicamente para fi xação de moldes de cobre simples, 
que são centralizadas automaticamente com uma operação 
precisa e rápida.

Além disso, as máquinas são controladas por um motor de precisão para garantir que a pistola de soldadura mova-se 
continuamente e com precisão, que foi elaborada com um inversor TIG (gás inerte de tungsténio) para soldagens de 
qualidade, sendo portanto adequada para soldagem de tubos redondos, quadrados, perfi lagem de chapas, chips de 
silício e peças eletrônicas.

A empresa oferece soldadoras costura longitudinal, posicionadores de torneamento, soldadores local, soldadores, 
máquinas de solda TIG automáticas do tipo CO2,  soldadores a laser, máquinas de enchimento de molde de 
elevadissíma precisão,  máquinas elétricas de corte plasma, alisador de metal para bobina e soldadoras costura.
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