
Với kinh nghiệm 40 năm, là nhà sản xuất phụ kiện ống hàn thép không gỉ đầu tiên 
tại Đài Loan, Tachia Yung Ho Machine Industry Co., Ltd luôn là đối tác đáng tin cậy 
nhất đối với khách hàng. 
 
Vào năm 1970, Đài Loan đã nhập khẩu một lượng lớn phụ kiện ống hàn thép không 
gỉ để đáp ứng nhu cầu đến từ các loại hình công nghiệp đang bùng nổ khác nhau. 
Không có nhà sản xuất phụ kiện ống tại bản địa vào thời điểm đó, có một số công ty 
đã lấy phụ kiện từ các tàu thuyền hoặc thiết bị bị hỏng. Chất lượng của những phụ 
kiện đó cũng có thật nhiều nghi vấn. Vì sản phẩm không tốt dẫn đến gây ra nhiều tai 
nạn. 
 
Người sáng lập của công ty Tachia Yung Ho Machine Industry đã nhận thấy tình hình 
này, vào năm 1981, ông quyết định đóng cửa nhà máy sản xuất máy móc nông 
nghiệp và thực phẩm , đầu tư thiết lập dây chuyền sản xuất đầu tiên để sản xuất Phụ 
kiện ống thép rèn Austenitic không gỉ ASTM A403. 
 
Các sản phẩm đường ống liên quan trực tiếp đến an toàn, do đó, ngay từ đầu, công 
ty Tachia Yung Ho Machine Industry đã nhấn mạnh vào việc sản xuất các sản phẩm 
đủ tiêu chuẩn. Ví dụ, tiến hành xử lý nhiệt 100% và sử dụng nguyên liệu thô đủ dày  
mặc dù một số nhà cung cấp khác coi xử lý nhiệt là một lựa chọn hoặc áp dụng 
nguyên liệu thô mỏng hơn để sản xuất phụ kiện có thể tiết kiệm chi phí nhưng dẫn 
đến khả năng chống áp lực của phụ kiện ống không đạt tiêu chuẩn. 
 
Hiện nay, Tachia Yung Ho đã chế tạo các phụ kiện ống hàn thép không gỉ seri 300 
kích thước từ 3/8 ”~ 48”, chiếm 40% thị phần tại thị trường nội địa Đài Loan. Sản 
phẩm được sử dụng trong ngành LNG, hóa dầu, đường ống công nghiệp, kỹ thuật 
hóa học, hóa chất lỏng, công nghiệp khí, v.v. 
 
Với chất lượng cao và giá cả hợp lý, công ty Tachia Yung Ho Machine Industry xuất 
khẩu phụ kiện ống thép không gỉ ra thị trường nước ngoài. Thương hiệu “YHMCO” có 
thể được tìm thấy ở nhiều thị trường như Nhật Bản, Mỹ, Singapore, Úc... Dựa trên 
ưu điểm sản phẩm CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH, Tachia Yung Ho cung cấp dịch vụ OEM 
cho các thị trường nhạy cảm về chất lượng nhất trên thế giới trong hơn 20 năm. 
Trong khi đó, bạn cũng có thể tìm thấy thương hiệu YHMCO trong danh sách của các 
nhà thầu EPC và nhà cung cấp cho người dùng cuối cùng vì YHMCO đã có hoàn thiện 
hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc. 
 



Để tăng cường quản lý kiểm soát chất lượng, công ty Tachia Yung Ho Machine 
Industry đã đạt các chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, JIS B2312, JIS B2313, JIS B2309 
và NSF / ANSI / CAN 61 và sẽ hơn thế nữa. 
 
Vào năm 1990, ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan trở nên nổi tiếng trên thế 
giới, cũng trong thời điểm đó, công ty Tachia Yung Ho Machine Industry phải đối mặt 
với sự tắt nghẽn trong phát triển do cuộc chiến về giá cả và nhu cầu yếu trên thị 
trường phụ kiện ống công nghiệp. Từ năm 2002, Tachia Yung Ho quyết định thành 
lập bộ phận UHP (độ tinh khiết siêu cao) phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn. Các 
sản phẩm bao gồm ống EP (đánh bóng điện- electropolishing) / MP (đánh bóng cơ 
học -mechanical polishing), ống và phụ kiện, vòng đệm kim loại (face seal fittings), 
loạt phụ kiện nhỏ, phụ kiện nén (thương hiệu: LOK-DJ®), UHP Diss, van màng và van 
bi, VMB / VMP và bể chứa hóa chất đặc biệt (SCST). 
 
Bộ phận UHP hiện có 2 nhà máy riêng biệt tại khu công nghiệp ở Đài Trung (Đài Loan) 
và tại khu công nghiệp thuộc công ty Tachia với các phòng sạch chuyên nghiệp, thiết 
bị dò không dầu, thiết bị dò rò rỉ khí heli, thiết bị đếm hạt ... Công ty Tachia Yung Ho 
Machine Industry vẫn tiếp tục đầu tư vào thiết bị sản xuất và thử nghiệm để đảm 
bảo cho ra các sản phẩm chất lượng. 
 
Sau 10 năm làm việc chăm chỉ, thương hiệu “DAJA” của bộ phận UHP đã nhận được 
chứng nhận bởi hơn 90% người dùng bán dẫn tại Đài Loan. Sản phẩm được sử dụng 
rộng rãi trong ngành LCD-TFT, Năng lượng mặt trời, LED, Công nghiệp thực phẩm, 
ống thải hóa chất, Khí, Chất lỏng, đường ống trong xây dựng, v.v. 
 
Ngày nay, hầu hết các thị trường đều đang trong tình trạng cung vượt cầu. Với áp lực 
cạnh tranh cao, một số nhà sản xuất có thể làm việc kém chất lượng và sử dụng chất 
liệu kém hơn để giảm giá thành một cách đơn giản, đồng nghĩa với việc các sản 
phẩm kém chất lượng có thể dễ dàng mua được ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, xét về 
trách nhiệm xã hội và lòng trung thành, công ty Tachia Yung Ho Machine Industry 
vẫn không bao giờ quên mục tiêu ban đầu là tiếp tục sản xuất các sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn thay vì thu lợi ngắn hạn. 
 
Với tư cách là công ty được liệt kê trong danh sách TPEx (mã: 2221), công ty Tachia 
Yung Ho Machine Industry vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của tất cả khách hàng. Cho dù 
thị trường phức tạp và khó khăn đến đâu, việc cung cấp các sản phẩm đáng tin cậy 
và làm hài lòng khách hàng luôn được công ty xem như một lời hứa để thực hiện. 
 


