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Tozzhin International Corporation Co., Ltd.

152 Soi Chalongkrung 31, Lamplatiew, Latkrabang, Bangkok 10520

02 739 6396 (10 Auto lines) 

02 739 6397

sales@tozzhin.com

http://www.tozzhin.com

February 2002

Ferrous and Non Ferrous Representative and Service Center

All kind of steel material: Aluminium, Aluminium Plate/Rod, Copper, Brass, Bronze

Beryllium Copper, Stainless Steel, Stainless Steel Plate, High Carbon Steel,

Wire Steel and Wire Stainless Steel

80,000,000 Baht

10,800 sqm.

150 persons

Tozzhin Enterprise Sdn, Bhn, Malaysia

Slitting machines  3 units

Cutting to Length machines 2 units

Plate / Rod Cutting machines 5 units

PE Laminating machines 2 unit

Plasma Cutting  1 unit



บริษัท โตชิน อินเตอรเนชั่นแนล คอรปปอเรชัน จำกัด กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2545 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเขา 
จัดหา และจัดจำหนาย ผลิตภัณฑโลหะจากท่ัวโลก หลากหลายประเภทต้ังแต สแตนเลส, อลูมิเนียมเกรดพิเศษ, 
ทองแดง, ทองเหลือง และเหล็ก เปนตน โดยมีทั้งชนิดแผนเรียบ, มวน และแบบเพลา ที่ใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิตสินคาอุตสาหกรรมประเภทตางๆ

ดวยการนำเสนอผลิตภัณฑที่หลากหลาย ทั้งโลหะที่ผานขั้นตอนการตัด, สลิท, ทั้งแบบมวน แบบแผน และ
แบบเพลต เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละอุตสาหกรรม อาทิเชน อุตสาหกรรมรถยนต, 
เครื่องใชไฟฟา, อิเล็กทรอนิคส, งานสรางแมแบบ แมพิมพ และงานกอสรางตกแตงตางๆ เปนตน ดวยการ
บริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม สงผลให บริษัทฯ มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว 

มาตรฐาน ISO: 14001-2004 และ TS 16949 : 2009 แสดงใหเห็นถึงคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
ของโรงงาน โตชิน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังจะพัฒนาสินคาและบริการตอไปอยางไมหยุดยั้ง เพื่อความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกคา

Powerful TeamworkTailor made material Quality focus

Philosophies of

Tozzhin International Corporation Co., Ltd. was established in 2002. The company operates

worldwide business on imports, supplies and distribution of various ferrous and non-ferrous

metals such as stainless steel, high grade aluminium, copper, brass and stainless steel wire

from worldwide, especially Asia region and provides these materials in form of sheets, coils

and bars to be used as raw materials for the production of industries.

The company provides a full range of materials such as cutting and slitting metals as well as

sheet, coil and bar form in order to meet customers’ demands in each industry such as the

automotive, electrical appliances, electronics and building and interior construction. The company

also offers excellent services. In the past few years, the company has been growing dramatically

and has expanded in its services and products.

The company has been acquired ISO 14001: 2004 and TS 16949 : 2009. This guarantees 

international standard of Tozzhin industry. The company commits to develop products and 

services continuously for utmost satisfaction to our customers demands.
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ดวยคุณสมบัติพิเศษดานน้ำหนักเบา ระบายความรอนไดดี ขึ้นรูปงาย ทนตอการเกิดสนิมและการผุกรอน จึงสามารถนำไปใชงานไดหลากหลายใน

อุตสาหกรรมยานยนต, อิเล็กทรอนิคส, ปายจราจร, กอสราง, บรรจุภัณฑและอ่ืนๆ อลูมิเนียมท่ีโตชินจำหนาย ครอบคลุมทุกความตองการของลูกคา

มีทั้งแบบแผนบาง แผนหนา เพลากลม ลวด มวน แผนกันลื่น โดยไดมาตรฐานสากล JIS และ AISI รวมไปถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS) 

และโรงงานผูผลิตไดมาตรฐาน ISO 9002 และ ISO 14001
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Sheet

Coil

Plate

Rod

Tread Plate

AA 1100
AA 1050
AA 1070
AA 3003
AA 3005
AA 3105
AA 5052
AA 5005
AA 5056
AA 1100
AA 1050
AA 1070
AA 3003
AA 3005
AA 3105
AA 5052
AA 5005
AA 5056
AA 2014
AA 2024
AA 5083
AA 6061
AA 7075
AA 2011

AA 3105

 O, H12, H14, 
 H16, H24 0.3 - 5.0

 H32, H34

 O, H12, H14,
 H16, H24 0.3 - 5.0

 H32, H34

 H112, T6 4.0 - 100.0

 T6 Dia 6.35—150.0

  1.5/2.0,  2.0/2.5, 
  3.0/4.5

Form Alloy Temper Thickness (mm.)

H12, H14

Aluminium Sheet, Coil, Plate, Rod เหมาะสำหรับงานผลิต
ชิ้นสวนยานยนต และชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา สามารถนำไปใชเปน
ชิ้นสวนเรือและรถ เพื่อลดน้ำหนักบรรทุก นอกจากนี้ยังนำไปใชกับ
งานตกแตงอาคาร

Aluminium for Packaging เหมาะสำหรับงานผลิตฝาเกลียว ฝาดึง
ที่ตองขึ้นรูปสูง มีความแข็งแรงสูง ทนตอการกัดกรอนของกรด 
เหมาะสำหรับงานผลิตภัณฑอาหาร และเครื่องดื่มชนิดอัดลม

Aluminium Extrusion อลูมิเนียมท่ีสามารถข้ึนรูปไดตามตองการ ดวย
ขบวนการรีดเปนเสนยาว เหมาะสำหรับผลิตช้ินสวนระบายความรอนใน
อุปกรณไฟฟาและงานรูปแบบเฉพาะ ไมสามารถข้ึนรูปดวยวิธีการ Press

Aluminium Circle อลูมิเนียมตัดเปนวงกลมสำหรับงานขึ้นรูป
ผลิตภัณฑในครัวเรือน เชน หมอหุงขาว กระทะ เปนตน

Aluminium Composite/Colour Coated อลูมิเนียมสำหรับงาน
กอสราง เพราะเบา ทนไฟ ประกอบติดตั้งงาย สีสันหลากหลาย

Aluminium Fin Stock/Heat Exchange ไดรับการออกแบบใหเหมาะ 
กับอุตสาหกรรมระบบระบายความรอน

Aluminium Sheet, Coil, Plate, Rod this type is suitable for 
producing auto parts and electronic components. It also is 
enable to be used in ship parts and automobiles for weight 
reduction as well as building decoration.

Aluminium for Packaging this type is suitable for producing screw 
cab and pull-tab. Due to its quality of high strength and corrosion
resistance of acid, it is good for food products and soft drink.

Aluminium Extrusion it can be ductile and malleable metal 
through rolling process. It is used in producing heat diffusion 
parts of electronic applications and specific design but is 
unable by press method

Aluminium Circle : Aluminium circle is used in metal making of 
kitchen appliances such as rice cookers and pans.

Aluminium Composite/Colour Coated :  this type is used in 
construction because it is light weighted, heat proven, easily 
to setup and colorful.

Aluminium Fin Stock/Heat Exchange it is designed for industry 
of heat diffusive system.

Aluminium

Tozzhin’s Aluminium has the outstanding quality of lightweight, heat and electrically conduction, ductility and corrosion 
and rust resistance so it can be used in various areas such as the automotive industry, electronics, traffic signs, 
construction, and packaging etc. The company provides a wide variety of aluminium e.g. thick and thin sheet, bar, 
coil, wire, cod and anti slip plate according to the individual customers’ orders and specification. Its products have
acquired the industry’s major international standard e.g. Japanese Industrial Standards (JIS), American Iron and 
Steel Institute (AISI), Thai Industrial Standard (TIS) and International Standards Organization (ISO) 9002 and 14001.
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เหล็กกลาไรสนิม หรือ “สแตนเลส” เปนโลหะผสมเหล็กที่มีโครเมียมอยางนอยที่สุด 10.5% ทำใหโลหะผสมชนิดนี้ไมเปนสนิม เพราะปฏิกิริยากัน

ระหวางออกซิเจนในอากาศกับโครเมียมในเน้ือสแตนเลส ทำใหเกิดเปนฟลมบางๆ เคลือบผิวไว ปกปองการเกิด Corrosion ซ่ึงเปนอันตรายตอเหล็ก 

ชวยไมใหชำรุด หรือสึกกรอนงายอยางโลหะทั่วไป ซึ่งทำให เหล็กสแตนเลส เปน Commercial Grade ใชกันทั่วไป หาซื้องาย ใชทำเครื่องใช-

เครื่องครัว ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา และยานยนต

Stainless steel is defined as a steel alloy with a minimum of 10.5% chromium content by mass so it does not rust. 
Due to reaction between oxygen in air and chromium content, it occurs thin film of metal coating and corrosion 
resistance. Stainless steel, therefore, is a commercial grade, common use, easily to purchase. It also is used in kitchen 
appliances, electronic components and the automotive parts.

Stainless CSP เปนกลุม Stainless ที่มีความทนทานและมีความแข็ง 
ซึ่งสามารถเลือกคาความแข็งไดตามความเหมาะสม และเหมาะ
สำหรับผลิตชิ้นสวนที่ตองการความแข็งแรง เชน ทำใบมีด สปริง 
และปะเก็น เปนตน

Stainless CP เปนกลุม Stainless ที่ใชอยางแพรหลายในปจจุบัน 
สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันไดหลากหลาย ทั้งการผลิตชิ้นสวน
อุตสาหกรรมตางๆ เครื่องครัว งานตกแตงทั่วไป โดยสามารถเลือก
ลัษณะผิวความมันเงา และสามารถทำผิวเปนลักษณะ Hairline ได

Stainless Plate สำหรับงาน Precision CNC การขึ้นรูปงาน
สแตนเลสที่มาความหนามากๆ ทางบริษัทสามารถตัดตามขนาดที่
ลูกคาตองการได

Stainless Tube / Bar / Rod สามารถนำไปประยุกตไดหลากหลาย 
ทั้งงานชิ้นสวนในอุตสาหกรรม งานโครงสราง งานผลิตเครื่องจักร 
งานตกแตง

Stainless Wire สำหรับงานผลิต Spring ทั้งในยานยนต และ
อีเล็กทรอนิคส นอกจากนี้ยังสามารถนำไปผลิต Fastener wire, 
cable wire ดวย

CSP

CP

Plate / Rod

Wire

Tread Plate

SUS 301
SUS 304
SUS 420 J2
SUS 631

SUS 304
SUS 316
SUS 430

SUS 304

SUS 304
SUS 303
SUS 316
SUS 430
SUS 420 J2
SUS 631 J1

SUS 304

Form Alloy Temper /Surface Thickness (mm.)

 1/4H, 1/2H, 3/4H, 
 H, EH, SEH 0.1 - 2.0
 

 2B, BA, No.1, HL 0.2 - 5.0
 

   4.0 - 100.0
 

 SOFT, 1/2H, Dia 0.30 - 14.00
 3/4H, H, Dia 0.30 - 8.00
 WPA, Dia 0.80 - 6.00
 WPB  Dia 0.30 - 12.00
 

  2.0 - 4.0

Stainless CSP this type has corrosion resistance and strength 
and can choose the range of strength as purpose. It is suitable 
for hard parts such as band knife blade, spring, and gasket.

Stainless CP this type is used widely and various areas e.g. 
industry, kitchen appliances and general decoration. It comes 
in type of surface finishes and hairline.

Stainless Plate this is suitable for Precision CNC and metal 
making of very thick stainless steel. The company can provide 
its cutting to serve customer’s wants and needs.

Stainless Tube / Bar / Rod this type applies for various areas
in industrial parts, construction and decorated machines

Stainless Wire this type is suitable for spring in both 
the automotive and electronics. It also can produce fastener 
wire and cable wire.

Stainless steel
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The quality of copper has very high thermal and electrical conductivity, corrosion resistance and malleable metal so 

it is very popular in industrial, electronic appliances, electronics and the automotive industry. In addition, it is combined 

with other metals such as brass e.g. mixture between bronze and zinc and bronze e.g. mixture between copper and tin. 

Copper Busbar เหมาะสำหรับนำไปใชเปนสื่อนำไฟฟา สำหรับ 
อุตสาหกรรมการผลิต Switchboard, Switchgear, Busduct ฯลฯ
และนอกจากนี้ยังนำไปใชในขบวนการ EDM เพื่อใชผลิตแมพิมพ
ไดดีอีกดวย โดยทางบริษัทสามารถตัดตามขนาดที่ตองการ สามารถ
นำไปใชงานไดทันที 

Beryllium Copper เปนทองแดงที่มีสวนผสมของ Copper และ 
Beryllium ทำใหมีคุณสมบัติแข็งแรงกวา Copper ทั่วไป เหมาะ
สำหรับงานที่ตองการความแข็งแรง แตยังตองการคุณสมบัติการนำ
ไฟฟาและระบายความรอน เชน ชิ้นสวน Terminal Connector 
และแมพิมพฉีดพลาสติก

Copper/Bronze Wire สำหรับงานคอลยมอเตอรไฟฟา งานหมอแปลง
ไฟฟา และการผลิตเปนชิ้นสวนอิเล็กทรอนิค ซึ่งมีจำหนายทั้งแบบ
อาบน้ำยา และชุบดีบุก

Copper Tube ทองแดงในรูปแบบทอ เหมาะสำหรับการผลิตอุปกรณ
ระบายความรอนรถยนต และระบบเครื่องปรับอากาศ

การนำไฟฟา ถายเทความรอนไดดี ทนตอการผุกรอน และข้ึนรูปไดหลากแบบ เปนคุณสมบัติอันโดดเดนท่ีทำใหทองแดง โดยเปนท่ีนิยม

ในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และยานยนต นอกจากนี้ทองแดงยังเปนสวนผสมสำคัญกับโลหะอื่นๆ เชน ทองเหลือง, 

เปนโลหะผสมของทองแดงกับสังกะสี / บรอนซ เปนโลหะผสมของทองแดงกับดีบุก
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Copper

Brass

Bronze

Beryllium

C1020
C1100
C1201
C1220
C2100

C2680
C2801
C2720
C3560
C3710

C5191
C5210
C5102
C7451
C7521
C7541

C1720
C1700
Alloy 11
Alloy 14

Sheet,
Strip,
Plate,

Bus Bar

Sheet,
Strip,
Plate

Sheet,
Strip

Sheet,
Strip,
Plate

 O, 1/4H, 1/2H, H  0.1 - 6.0
 

 O, 1/4H, 1/2H, H  0.2 - 3.0

 

 O, 1/4H, 1/2H, H,   0.2 - 2.0
  EH
 

 O, 1/4H, 1/2H, H H, 1/2H

Type  Form Alloy Temper Thickness (mm.)

C
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r /
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e

Copper & Bronze

Copper Busbar it is suitable for producing eletrical conductor 
in Switchboard, Switchgear and Busduct industrial. 
Moreover, it is used in EDM process for making industrial 
molds. By the way, The company is able to make the sizes
as customer requests. 

Beryllium Copper this type compounds copper and beryllium 
and is stronger than other types of copper. It is suitable for 
making not only strong products but also thermal and 
electrical conductive products such as terminal connector 
parts and plastic injection mould.

Copper/Bronze Wire it is used in producing coil induction 
motor, transformer, electronics parts which provide both 
enamel and tin quenching. 

Copper Tube it is suitable for cooling system of cars and 
air-condition system.
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High Carbon Steel has the quality of yield strength such as impact strength, tensile strength, compressive strength 
and shear strength. It compounds ferrous and non-ferrous metal such as molybdenum, tang stain, and vanadium. 
Tozzhin provides both medium carbon steel, S45C and S50C and high carbon steel S55C and SK5. The company also 
provides alloys steel and other steel contents such as molybdenum, manganese, silicon, chromium, aluminium, nickel 
and vanadium.

เหล็กกลามีคุณสมบัติในการรับแรงไดดี เชน แรงกระแทก (Impact strength), แรงดึง (Tensile strength), แรงอัด (Compressive 
strength) และแรงเฉือน (Shear Strength) ซึ่งผสมสวนใหญจะเปนทั้งโลหะและอโลหะ เชน โมลิบดินั่ม, ทังสเตน และวาเนเดียม 
โตชินจำหนายเหล็กในกลุมเหล็กกลาคารบอน ท้ังแบบคารบอนปานกลาง (Medium Carbon Steel) เชน S45C, S50C และคารบอนสูง 
(High Carbon Steel) เชน S55C, SK5 ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถจัดหาเหล็กกลาประสม (Alloys Steel) ที่มีธาตุอื่นๆ นอกจากคารบอน 
เชน โมลิบดินั่ม, แมงกานีส, ซิลิคอน, โครเมียม, อลูมิเนียม, นิกเกิล และวาเนเดียม เปนตน

Carbon Steel for Machine Structural Use เหมาะสำหรับผลิต
ชิ้นสวนคลิปสปริง โซ ชิ้นสวนคลัตช หัวรองเทาเซฟตี้ และ
อุปกรณเซฟตี้ ในรถยนต  

Carbon Tool Steel เหมาะสำหรับงานขึ้นรูปสปริงแบบตางๆ ทั้ง
คลิปสปริง สปริงลาน สปริงมวน สปริงแผน แหวนปะเก็น Washer 
และใบมีด-ใบเลื่อย

Alloy Tool Steel สำหรับผลิตชิ้นสวนใบเลื่อย ใบมีดคัทเตอร 
กลองดนตรี และชิ้นสวนงานสปริงตางๆ 

Structural-Use Alloy Steel สำหรับผลิตชิ้นสวนเครื่องใชสำนักงาน 
ชิ้นสวนอุปกรณเซฟตี้ ในรถยนต ชิ้นสวนโซ
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Sheet
/ 

Strip

Wire 

Hard draw Steel Wire

Piano Wire

Nickel Plating

Zinc Plated

Galvanized Plated

Deep-Drawing 

Hardness

Annealing 

Hardness

SW-A/B/C

SWP-A

SWP-B/C

SWC

SWP-A/B

SWC

SWP-A/B

SWP-C

SWC

SWP-A/B

SWP-C

0.1 — 5.0

0.80 — 10.00

0.80 — 9.00

0.80 — 7.00

0.29 — 1.40

0.29 — 2.00

1.00 — 5.00

1.00 — 4.50

1.40 — 3.50

0.80 — 5.00

0.80 — 4.50

1.30 — 4.00

SK5, SK7,
S10c, S20c,
S45, S50,
S55, S60,
S70, SUP 10,
SECC (EG),
SGCC (GI),
SPHC,
SPCC

Carbon Steel for Machine Structural Use  this type is suitable 
for producing parts of chain spring clip, clutch, safety cab 
boots, and car safety equipments.

Carbon Tool Steel this type is used in making various types 
of spring e.g. clip spring, stiral spring, roll spring, plate spring, 
washer gasket, and band knife blade -saw blade.

Alloy Tool Steel it is used in producing saw blades, cutter 
blades, music boxes and a wide variety of springs.

Structural-Use Alloy Steel this type is suitable for producing 
office equipments, car safety equipments, and chain parts.

High Carbon Steel

Form Alloy Temper /Surface Thickness (mm.)



เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ที่มีความหลากหลาย ทั้งเรื่องรูปแบบและขนาดการใชงาน ทางบริษัทฯ ได

ทำการติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อรองรับปริมาณความตองการของลูกคาไดอยางเพียงพอ ในการแปรรูปโลหะ

ประเภทตางๆ โดยครอบคลุมทุกความตองการของลูกคา มีทั้งเครื่องตัดแบงโลหะมวน (Slitting) งานตัดแผนตาม

ขนาด (Cutting/Shearing), งานเคลือบแผนกันรอย (PE Laminated) และงานตัดแผนหนา (Cutting Plate & 

Plasma Cutting)

นอกจากทางโตชินจะรองรับคำส่ังซ้ือวัตถุดิบโดยตรงแลว บริษัทฯ มีความสามารถเพียงพอตอการรองรับงานแปรรูป 

โดยลูกคาเปนผูจัดหาวัตถุดิบมาใหอีกดวย ท้ังน้ีทางบริษัทยังจัดเตรียมเคร่ืองมือวัดท่ีแมนยำ เท่ียงตรง และบุคลากร

ที่มีความชำนาญ เพื่อตรวจสอบกอนงานจะจัดสงถึงมือของทาน

To fulfill our customer’s needs, the company has installed state-of-the-art machinery. 

The company has 4 types of modern machinery which services; Slitting, Cutting/Shearing, 

PE laminated and Cutting Plate & Plasma Cutting.

At present, installed machines of the company are not only used for serving directly raw 

material orders but also fabricating specific products. Our customers are also able to 

bring their own raw materials to our company. In addition to the updated machinery and 

full range of specs, the company provides measurement devices which are precise and 

accurate. The company has professional staff in order to check products before delivery 

to customers.

Service

Service of
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เครื่องตัดแบงโลหะมวนแบบ Slitting มีจำนวน 3 เครื่อง ซึ่งสามารถรองรับปริมาณงานรวมไดประมาณ 3,000 ตันตอเดือน 
และสามารถตัดโลหะท่ีมีความหนาไดต้ังแต 0.1 ม.ม. จนถึง 3.0 ม.ม. ความกวางแคบสุดท่ี 3.0 ม.ม. พรอมบริการระบบเคลือบ
ฟลมกันรอยเพื่อรักษาผิวงาน เพื่อรักษาสภาพพื้นผิวเปนพิเศษดวย

The company has four slitting machines. They have a capacity of workload of approximately 3,000 tons per 
month and cutting metal thickness from 0.1mm to 3.0 mm, the narrowest width at 3.0 mm. Also, the company 
provides f lim protective coating to specially preserve surface.

S l i t t i n g
s e r v i c e

Stainless Steel Aluminium Copper

Thickness 0.1 - 0.5 mm. 0.1 - 0.6 mm.

Width 10 - 650 mm.

Tolerance +/- 0.1 mm.

ID Coil 300 / 400 / 500 mm.

Burr 0.05 mm.

Thickness 0.3 - 1.5 mm. 0.3 - 1.0 mm. 0.3 - 3.0 mm. 0.3 - 2.5 mm.

Width 3.0 - 635 mm.

Tolerance +/- 0.1 mm.

ID Coil 300 / 400 / 500 mm.

Burr 0.05 mm.

Thickness 0.3 - 2.5 mm. 0.3 - 2.5 mm. 0.3 - 4.0 mm. 0.3 - 3.0 mm.

Width 50 - 1,330 mm.

Tolerance +/- 0.2 mm.

ID Coil 500 mm.

Burr 0.05 mm.
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Cut-to-Length
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The company offers cutting machinery of coil metals through the process of the width of cut from slitting 

machinery. After that it will cut to length as customer’s needs or called cut-to-length service. Tozzhin’s 

machinery has high performance, short time and workload approximately 300 tons per month.

s e r v i c e

Stainless Steel Aluminium Copper

Thickness 0.2-0.8 mm. 0.3-2.0 mm. 0.3-1.5 mm.

Width 50 - 1,220 mm.

Length 200 - 8,000 mm.

Tolerance +/- 0.5 mm.

Thickness 0.2-2.5 mm. 0.2-3.0 mm. 0.2-2.5 mm.

Width 20 - 650 mm.

Length 100 - 6,000 mm.

Tolerance +/- 0.5 mm.
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ในกรณีทีก่ารผลิตแบบ Single Machine ไมสามารถใชวัตถุดิบในลักษณะมวนโลหะได ทางบริษัทฯ พรอมใหบริการดวยเคร่ืองตัด

จากวัตถุที่บรรจุในแบบมวน โดยผานขั้นตอนการตัดหนากวางจากดวยเครื่อง Slitting แลว มาดำเนินการตอดวยการตัดตาม

ความยาวตามตองการ หรือท่ีเรียกวา Cut-to-Length โดยเคร่ืองจักรของโตชิน สามารถรองรับปริมาณงานไดมาก ใชเวลาส้ัน 

และมีกำลังการผลิตที่ประมาณ 300 ตันตอเดือน



11

Tozzhin services machinery for Aluminium, Stainless Steel, Copper Plate. It has capacity of cutting from 

thickness 4.0 mm. to 100 mm. This aluminium is used in molds, machine components, toolholding and a full 

range of specs. Furthermore, the machinery serves for cutting sheets and bars which has dia up to 600 mm. 

and it has capacity of workload more than 20 tons per month

s e r v i c e

Plate Cutting
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Thickness 4-125 mm.

width 10-730 mm.

Length 10-1,000 mm.

Tolerance +/-2.0 mm.

Thickness 4-150 mm.

Width 10-1,100 mm.

Length 10-3,660 mm.

Tolerance +/-2.0 mm.

Thickness 4-125 mm.

Width 10-730 mm.

Length 10-1,000 mm.

Tolerance +/-2.0 mm.

โตชินมีเครื่องจักรสำหรับบริการงาน Aluminium, Stainless Steel, Copper Plate โดยสามารถรองรับงานที่มีความหนามาก

ตั้งแต 4.0 ม.ม. จนถึง 100 ม.ม. ซึ่งเหมาะสำหรับงานทำแมพิมพ, ชิ้นสวนเครื่องจักรและอุปกรณจับยึด และขนาดการใชงาน

คอนขางหลากหลาย นอกจากน้ียังพรอมใหบริการสำหรับงานตัดแผนเรียบและแบบเพลากลมท่ีมีเสนผาศูนยกลาง (Dia) สูงสุด  

600 ม.ม. และโรงงานรองรับงานประเภทนี้ไดกวา 20 ตัน ตอเดือน

P l a t e  Cu t t i n g

P
la

te
 C

ut
ti
ng

CNC Plasma

Thickness 80 mm.(max)

width               1,524 mm.(max)

Length              3,048 mm.(max)

Tolerance +/-1.0 mm.

Milling / Finishing

Thickness 3 mm.up

width                4 x8 Feet
                      (1,220x2,440 mm.)

Length                4 x8 Feet
                      (1,220x2,440 mm.)

Tolerance +/-0.1 mm.

Bandsaw cutting

Thickness 10-600 mm.

width 600 mm.

Length 3,660-6,000 mm.

Tolerance +/-2.0 mm.
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This service is similar to cut-to-length however the shape of metal for sheering should be sheet and be cut to 

the exact sheared-size components to meet the customer’s requirements. This service is suitable for small amount 

of work which focuses on smooth and small width. Tozzhin’s shearing machinery has capacity for thick range 

from 0.3 mm. to 3.0 mm. and the width/length 10 mm.-2,440 mm. and workload about 50 tons per months.

s e r v i c e

Stainless Steel Aluminium Copper

Thickness 0.3-3.0 mm. 0.3-5.0 mm. 0.3-4.0 mm.

Width 10 - 750 mm.

Length 10 - 2,440 mm.

Tolerance +/- 0.5 mm.

Burr +/- 0.05 mm.
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บริการนี้คลายกับการ Cut-to-length แตงานที่จะนำเขามาตัด Shearing จะเปนแผน Sheet และนำมาซอยตัดตามขนาดที่

ลูกคาตองการ ซ่ึงเหมาะกับงานท่ีปริมาณไมมาก แตเนนเร่ืองความเรียบ และหนากวางขนาดเล็กได โดยเคร่ือง Shearing ของ

โตชินรองรับงานตัดซอยโลหะขนาดความหนาในระหวาง 0.3-3.0 ม.ม. และความกวาง/ยาวระหวาง 10-2,440 ม.ม. และรองรับ

ปริมาณงานไดที่ประมาณ 50 ตันตอเดือน
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PE Laminated คือ การเคลือบผิวโลหะดวยฟลมคุณภาพสูง  เพื่อปองกันรอยขีดขวนที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการทำงานและ
การขนสง การเคลือบฟลมสามารถใชไดกับงานทุกแบบตั้งแต Slitting, Shearing, Cut-to-length จนถึงการ Cutting โดย
สามารถเลือกใชท้ังแบบฟลมแบบมาตราฐานสีฟา, แบบใสเพ่ือใหเห็นผิวงานไดชัดเจน และแบบสีขาวและดำ ซ่ึงจะมีความหนา
เปนพิเศษ เหมาะสำหรับงานแบบ Cutting

การยึดเกาะของฟลมที่ทั้งแบบกาวและแบบสูญญากาศ โดยแบบกาวจะเปนกาวคุณภาพสูง สามารถลอกออกได สะดวกตอ
การใชงาน สวนฟลมแบบสูญญากาศจะไมมีกาว เมื่อนำไปใชงานจะสามารถลอกออกทันที

PE Laminated is metal coating with high quality of film in order to protect scratch during production process and 
delivery. Metal coating with film can perform every type of our service e.g. slitting, shearing, cut-to-length and cutting. 
The customer can choose a variety of film type e.g. standard blue film, clear film, to see clearly surface and black / 
white film which has special thickness for cutting metals.

Adhesive film has two types e.g. glue and vacuum. With respect to adhesive glue film, it can easily peel so it is convenience
to use. Adhesive vacuum film has no glue so it can be peeled immediately.

Stainless Steel Aluminium Copper

Thickness 0.4-6.0 mm.

Width 1220 mm.

Length 3660 mm.P
E
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Blue Transparent White/Black

Thickness 50 100

Usage Coil/Sheet Sheet Plate

Gurantee 3 Month 6 MonthP
E
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se r v i c e
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1. หอรัดดวยฟลมยืด 1 ชั้นที่
2. หอทับดวยพลาสติก เพื่อกันความชื้น
3. วางงานบน Pallet ไม โดย 1 Pallet 
 จะตองน้ำหนักไมเกิน 1,000กก. และ 
 สูงไมเกิน 300–400 ม.ม.
4. งานที่มีหนากวางเกิน 30 ม.ม. /
 น้ำหนักเกิน 60กก. /Coil จะใชไมคั่นระหวาง Coil

1. Wrapping with stretch film at the 
 first layer.
2. Wrapping another layer with plastic 
 to protect humidity.
3. Putting products on wooden pallets, 
 1 pallet must weight less than 1,000 
 kilograms and height less than 300-
 400 mm.
4. The width over 30 mm./ weight
 over 60 kilos /using stick for coil 
 separated.

1. Putting cardboard under pallet.
2. Putting products in layer, each
 layer should not be over 10 pieces 
 in type of zigzag.
3. The height should not be higher than 
 250 mm. per pallet (the size of pallet 
 is 600 mm. x 1,225 mm.).
4. Cardboard covering and tying with 
 stretch film.
5. Wrapping with paper (protects 
 against moisture) and adhesive film 
 wrap.
6. Tighten with steel strapping.

1. Wrapping every product with adhesive 
 film and packed with paper.
2. Multiple same size sheets will be
 organized on a wooden pallet not over 
 600 mm. and tied with stretch film.

1. พันชิ้นงานทุกดวยฟลมยืด และหอกระดาษ
2. กรณีที่งานมีขนาดเทากันจำนวนมากๆ จะจัดเรียง
 ชิ้นงานบน Pallet ไม สูงไมเกิน 600 ม.ม. และ
 พันรัดดวยฟลมยืด 

1. รองพื้น Pallet ดวยกระดาษแข็ง
2. เรียงชิ้นงานเปนชั้น ชั้นละไมเกิน 10 ชิ้นใน
 ลักษณะสลับฟนปลา
3. กำหนดความสูงไมเกิน 250 ม.ม. ตอPallet
 (Pallet มีขนาด 600 x 1,225 ม.ม.)
4. ปดดวยกระดาษแข็ง และพันดวยฟลมยืด
5. พันดวยกระดาษกันความชื้น และพันดวยฟลมยึด
6. รัดดวยเหล็กพืด

สำหรับงานประเภทตัดแผนหนา

สำหรับงานประเภท Cut-to-Length 
และ Shearing

สำหรับงานประเภท Coil Slitting

Package for Small sheet

Package for Cut-to-Length
and Shearing

Package for Coil Slitting

P a c k i n g
s e r v i c e
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High Carbon
Steel

Steel Wire /
Stainless Steel Wire

Stainless
Steel

Stainless
Plate

Beryllium
Copper

Aluminium
Plate/RodAluminium Copper/ Brass/ 

Bronze
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