
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Kể từ năm 1980, Hsieh Hsu Machinery Co.,Ltd đã đầu tư công nghệ tiên tiến, kiến thức 

chuyên nghiệp và vi tính hóa việc quản lí để nghiên cứu và chế tạo toàn bộ thiết bị trong dây 

chuyền sản xuất giấy tấm ở Đài Loan. Để tối đa hóa chất lượng và hiệu quả sản xuất, chúng tôi 

đã thành lập nhiều công ty con để hỗ trợ nhau trong việc sản xuất và gia công các linh kiện 

quan trọng. 35 năm qua, chúng tôi đã cung cấp hơn 800 dây chuyền sản xuất trên toàn thế 

giới và đứng đầu về doanh số ở thị trường châu Á. 

Để phục vụ khách hàng tốt hơn, năm 1997, chúng tôi đã thành lập Hsieh Hsu Đông Quan ở 

Quảng Đông, năm 2002 Hsieh Hsu Côn Sơn được thành lập, năm 2008 thành lập Hsieh Hsu 

Giang Tây tại tỉnh Giang Tây, Hsieh Hsu Trùng Khánh được thành lập năm 2011 tại Trùng Khánh 

và đến năm 2016 Hsieh Hsu Việt Nam được thành lập ở Bình Dương. Nhờ đó mà đáp ứng đủ 

nguồn linh kiện bổ sung và lô sóng phục hồi cho việc bảo trì và dịch vụ hậu mãi khách hàng.

Các thiết bị sản xuất giấy tấm được phân loại dựa trên tốc độ sản xuất 

và khổ giấy:

HH-C200: tốc độ sản xuất 180m/phút, khổ giấy thích hợp dưới 2000mm

HH-C250: tốc độ sản xuất 230m/phút, khổ giấy thích hợp dưới 2500mm

HH-C300: tốc độ sản xuất 270m/phút, khổ giấy thích hợp dưới 2500mm

HH-C350: tốc độ sản xuất 350m/phút, khổ giấy thích hợp dưới 2800mm

Các sản phẩm chính:

Càng kẹp giấy, Đầu sóng, Máy sấy, Băng tải cầu trên, Bàn ép nhiệt, Máy cán lằn chia khổ, 

Dao chặt tấm, Máy xếp giấy tự động, Máy nối giấy tự động,.., toàn bộ thiết bị trong dây 

chuyền sản xuất để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Ngoài các thiết bị trên, để giúp khách hàng giám sát việc sản xuất hiệu quả và nâng cao 

lợi nhuận,

chúng tôi còn cung cấp hệ thống quản lí sản xuất bằng vi tính và các phụ tùng liên quan, 

hệ thống trên đầu sóng, dao chặt tấm, máy lên hồ và máy xếp giấy sẽ hiển thị và lưu trữ tình 

hình sản xuất và tiến hành đổi đơn tự động,v.v.


