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MÁY HÀN TỰ ĐỘNG 
Máy Hàn Tự Động dùng cho sản xuất lưới thép công nghiệp mà không cần thiết bị lắp ráp thay 

thế cho hàn bằng tay. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nghiên cứu và chế tạo các dòng 

sản phẩm máy hàn lưới thép tự động công ty chúng tôi đã chế tạo thành công và cho ra đời dòng 

sản phẩm máy hàn tự động. 

 
Máy Hàn Tự Động 

Hiện nay máy hàn có hai loại như sau đó là máy hàn bằng hồ quang chìm và xe hàn tự động. Do 

mỗi đặc tính và chức năng xử lý mối hàn khác nhau nên mỗi sản phẩm có những công dụng vượt 

trội khác nhau. 

Để có thể chọn lựa và sử dụng máy hàn hiệu quả cao nhất thì bạn nên tham khảo bài viết dưới 

đây để có thể hiểu rõ hơn về các chức năng của máy hàn để chọn cho mình sản phẩm máy hàn 

phù hợp với công việc nhất. 

 
Máy hàn tự động chất lượng cao 

Thông tin chi tiết máy hàn tự động 

 Là dòng sản phẩm máy biến áp hạ áp, có điện áp thức cấp thấp 

http://procut.com.vn/san-pham/may-han-tu-dong/
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 Máy được thiết kế và lắp ráp với độ chính xác cao với công nghệ lắp ráp tiên tiến 

chẩn xác nhất 

 Công suất, áp lực hoạt động ổn định giúp máy hàn hàn ổn định 

 Mọi hoạt động hàn đều được điều khiển tự động bằng vi tính giúp an toàn cho 

người sử dụng 

 Do hoạt động bằng vi tính cho nên máy có chế độ đóng ngắt tự động và thông minh 

 Nhiệt độ hàn được kiểm soát bằng kỹ thuật số và được hiển thị một các chính xác 

dễ điều chỉnh 

 Máy khá là dễ vận hành 

 Vận chuyển máy dễ dàng 

 
Máy hàn tự động giá rẻ 

Sản phẩm máy hàn được sản xuất tại Việt Nam bởi công ty cổ phần cơ khí chính xác VN-J  là sản 

phẩm máy hàn tự động chất lượng cao, giá thành hợp lý phù hợp với túi tiền mà bạn cần tham 

khảo. 

Để hiểu rõ hơn về sản phẩm mà công ty chúng tôi cung cấp bạn vui lòng liên hệ ngay cho chúng 

tôi để được đội ngũ nhân viên tư vấn sẽ giúp bạn hiểu kỹ hơn về dòng sản phẩm máy hàn tự 

động mà công ty chúng tôi sản xuất. 

Liên hệ hotline: 0963 227 386 – 04 243 773 8362 
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Điện Thoại: +84.24.37738362 – Fax: +84.24.37738364 

Website:www.procut.com.vn -Email:info@procut.com.vn 

http://www.procut.com.vn/
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/info@procut.com.vn

