
Welder Top Electric Machinery Co., Ltd.
Máquinas de solda, soldador com eletrodo, máquina 
solda costura, máquina de arredondamento, mesa 
soldadora automatica rotativa e equipamentos em geral.

Fundada em 2000, Soldador Elétrico Top Machinery Co. é 
especializada no desenvolvimento e fabricação de uma 

ampla gama de máquinas de solda e aquecimento, bem como 
equipamentos periféricos.

A empresa declara que graças a sua forte equipe de P & D, 
desenvolveu mais de 1.000 tipos de máquinas de solda para 
atender as exigências específicas dos seus clientes em todo o 
mundo. Ela também se orgulha da qualidade de seus produtos, 
bem como o seu prestígio de fornecer máquinas de soldagem 
de última geração com funções avançadas.

As principais máquinas de solda e produtos abrangem máquinas 
de solda pneumáticas refrigeradas a água, soldadores 
pneumáticos de extremidade, soldadores hidráulicos de 
eletrodo, máquinas solda ponto pneumática tipo T, soldadores 
pneumáticos de precisão DC, máquina de solda de trave H, 
máquinas solda  costura pneumática, máquinas de solda 
ponto dupla coluna, máquinas de solda para multipontos e 
aramado, soldadores local de pedal, mesa de soldagem em 
linha reta automática, máquina para chapa com duplo cilindro, 
mesa automática rotativa horizontal  de soldagem, mesas 
automáticas rotativas verticais de soldagem, posicionadores 
de solda,máquina mesa CNC automática soldadora, rolos 
para soldagem, braço manipulador de soldagem, varetas e  
equipamentos para soldagem e gira-discos de duplo axiais de 
soldagem com braço robótico. 

A empresa orgulhosamente relata que tem desenvolvido uma 
série de máquinas que economizam energia, e assim como uma 
linha de máquinas inteiramente automatizadas que ajudam os 
clientes a atingir alta eficiência de produção.

Para estimular a sua vantagem competitiva no 
mercado internacional a empresa desenvolve 
constantemente equipamentos periféricos que têm a 
sua própria marca "Soldador Top". Ela também atende 
produção de OEM para clientes no mundo inteiro.

A Welder Top está atualmente concentrando seus 
esforços no desenvolvimento de máquinas de solda 
especializadas e específicas para  trabalhos com 
metais e materiais especiais. Seus produtos podem 
ser usados para soldar tubos de ferro, caixas d'água 
de aço inoxidável, coletores de calor de energia solar, 
produtos elétricos, tanques de automóveis, aros, 
filtros, redes móveis de aço, produtos eletrônicos, 
talheres e ferramentas.
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