
Welder Top Electric Machinery Co., Ltd.

Didirikan pada tahun 2000, Welder Top Electric Machinery 
Co. mengkhususkan diri dalam pengembangan dan 

pembuatan beragam mesin pengelas dan pemanas serta 
peralatan periferal.

Perusahaan juga bangga dengan kualitas produknya, serta 
statusnya sebagai pemasok unggul mesin las berlevel tinggi 
dengan fungsi yang canggih. Perusahaan mengklaim bahwa 
berkat kemampuan Litbang-nya sendiri yang kuat, ia telah 
mengembangkan lebih dari 1.000 jenis mesin las untuk 
memenuhi kebutuhan khusus pelanggannya di seluruh dunia.

Lini produk Welder Top meliputi pengelas titik berpendingin 
air pneumatik, pengelas tumpul pneumatik, pengelas nyala 
hidraulik, pengelas titik  tipe T pneumatik, pengelas titik DC
presisi pneumatik, pengelas tumpul tipe H, pengelas kampuh 
pneumatik, pengelas titik kolom ganda, pengelas titik papan 
kisi multi-titik, pengelas titik yang dioperasikan pedal, 
meja las garis lurus otomatis, mesin pembulat lembaran 
penggulung ganda, meja las putar otomatis horizontal, meja 
las putar otomatis vertikal, pemosisi pengelasan, meja las 
otomatis CNC, penggulung pengelasan, lengan manipulator 
pengelasan, peralatan pengelasan pipa panas, dan meja 
putar pengelasan dua sumbu dengan lengan robot.

Perusahaan dengan bangga melaporkan bahwa ia telah 
mengembangkan serangkaian mesin hemat energi dan dapat 
menyediakan mesin seluruh lini terautomatisasi hemat energi 
yang dibuat menurut pesanan yang membantu pelanggan 
mencapai efisiensi produksi yang tinggi.

Perusahaan juga dapat menangani produksi OEM untuk 
pelanggan di seluruh dunia. Perusahaan secara aktif 

mengembangkan pera la tan per i fera l  yang 
menyandang mereknya “Welder Top” sendiri untuk 
mempertajam daya saingnya di pasar internasional.

Produknya dapat digunakan untuk mengelas pipa 
besi, tangki air baja tahan karat, pengumpul panas 
energi matahari, produk listrik, tangki minyak 
mobil, pelek roda, jaring filter, furnitur baja, produk 
elektronik, peralatan makan, dan perangkat keras. 
Welder Top saat ini memfokuskan upayanya pada 
pengembangan mesin las khusus yang sesuai 
untuk pekerjaan dengan bahan logam dan khusus.
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