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 Chức năng:
 Nạp vít tự động.
 Có chức năng đếm vít.
 Nguồn điện: 220V – 50/60Hz.
 Kích thước: 180mm x 125mm x 
150mm (L x W x H).
 Trọng lượng: 2,8 Kg.
 Kích thước vít: 
Đường kính từ 1 ~ 5mm, chiều 
dài nhỏ hơn 20mm.

Máy sắp xếp vít tự động 
Screw arrange automatic machine

Máy bóp ống thuỷ lực
Shrink tube machine

 Chức năng:
 Dùng cho các loại ống thủy lực 
từ 1/4 inch ~ 2 inch. 
 Thiết kế nhỏ gọn, đáp ứng linh 
hoạt cho doanh nghiệp.
 Sử dụng dễ dàng, đơn giản.
 Đạt chất lượng tốt sau khi ép. 
 Ổn định chất lượng và tuổi thọ.

Máy gia nhiệt vòng bi
Bearing heating machine

 Chức năng:
 Điều khiển được nhiệt độ.
 Dải nhiệt độ: 0 ~ 250°C.
 Điện áp: 220V – 50/60Hz.
 Độ chính xác: ± 2°C.
 Có hiển thị nhiệt độ.
 Kích thước khu vực gia nhiệt 
max: 250mm x 255mm.
 Độ chính xác (giây): ± 0.01.
 Công suất tối đa: 3,6 KVA.
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MACHINES

 Chức năng:
 Uốn được nhiều loại ống với 
các đường kính khác nhau.
 Kích thước uốn: Ø10 ~ Ø25.
 Độ dầy ống: 0.8mm ~ 2mm.
 Trọng lượng: 25Kg.

Máy uốn ống
Bending machine

Máy cưa nằm
Band saw machine

 Chức năng:
 Công suất: 310 mm x 260 mm.
 Chiều rộng cắt: 145 ~ 190 mm.
 Chiều cao cắt: 30 ~ 130 mm.
 Tốc độ: 20 ~ 100mm/min.
 Có sử dụng Inverter.
 Công suất: 3,7 Kw.
 Trọng lượng: 1750 Kg.
 Kích thước: LxW: 2170mm x 
2100mm.

Máy quấn và cột dây điện
Electric wire winding machine

 Chức năng:
 Quấn dây điện tự động trên lô 
cuốn.
 Cột dây điện sau khi quấn.
 Có thể cột được nhiều điểm 
khác nhau trên cuộn dây điện sau 
khi quấn (Cột bán tự động).
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 Chức năng:
 Tốc độ không tải: 3000rpm.
 Hoạt động liên tục trong thời 
gian dài mà không bị giảm công 
suất.
 Mài các vật dụng bằng kim loại 
nhanh chóng và hiệu quả, tiết 
kiệm thời gian.
 Cỡ đá: 150mm x 20mm.
 Kết cấu nhỏ gọn và có độ an 
toàn cao.

 Chức năng:
 Hành trình khoan: 58 mm
 Khoảng cách từ mũi khoan đến 
mâm khoan: 300mm
 Đường kính mũi khoan: 1.5 ~ 
13mm.
 Công suất: 0.5Kw.
 Kích thước: 230x520x810mm
 Trọng lượng: 31 kg.
 Kết cấu nhỏ gọn, an toàn.

 Chức năng:
 Công suất bình khí nén: 40 lit.
 Công suất máy: 2.5 HP.
 Áp suất khí nén: 110 – 135 Psi.
 Áp suất max: 175 Psi.
 Thiết kế kiểu dạng piston kép, 
tăng hiệu quả khí nén. 
 Kết cấu nhỏ gọn, hiệu suất cao.
 Máy làm việc êm và tiết kiệm 
năng lượng.

Máy mài hai đá
Grinding machine

Máy khoan bàn
Drilling machine

Máy nén khí
Air compressor machine
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 Chức năng:
 Kiểu bơm cánh gạt.
 Lưu lượng: 56L/ min
 Xuất xứ: Italia.
 Kết cấu nhỏ gọn, tích hợp đồng 
bộ trên xe đẩy.
 Khả năng di chuyển linh động 
mà không cần dung đến xe nâng.
 Tiếng ồn thấp, tiết kiệm điện 
năng.

 Chức năng:
 Thiết kế đồng bộ, tích hợp hệ 
thống bơm dầu, thùng dầu và các 
cụm van nguồn.
 Có thể điều chỉnh được áp suất 
và lưu lượng.
 Có chức năng hiển thị áp suất 
nguồn và mức dầu trong bình.
 Có chức năng lọc dầu xả về 
thùng.

 Chức năng:
 Lực kẹp max: 5000 kgf.
 Cấp độ mở: 0 ~ 300mm.
 Dung sai độ song song: 
0.01/100mm.
 Dung sai độ vuông góc: 
0.02/50mm.
 Vật liệu gang FCD60JIS; 45 
HRC. Thao tác đơn giản, nhẹ 
nhàng, lực kẹp chặt.

Bơm hút dầu từ thùng phuy
Hydraulic pump from drum

Bộ nguồn thủy lực
Hydraulic power

Eto thủy lực
Hydraulic vice
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Đồ gá kiểm tra chi tiết – J01
Inspection Jig for part

Đồ gá hàn – J02 
Welding Jig

Đồ gá cắt phoi đúc – J05
Burr cutting Jig for casting part

Đồ gá cắt dây điện – J06
Electric wire cutting Jig

Đồ gá kiểm tra chi tiết – J04
Inspection Jig for part

Đồ gá kiểm tra chi tiết – J03
Inspection Jig for part
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Đồ gá lắp bảng mạch – J07
Board assembly Jig

Đồ gá gia công – J08
Machining Jig

Đồ gá kẹp chi tiết gia công – J11
Clamping Jig for machining

Đồ gá kiểm tra chi tiết – J12
Inspection Jig for part

Đồ gá kiểm tra bình xăng – J10
Inspection jig for gasoline tank.

Đồ gá kiểm tra chi tiết – J09
Inspection Jig for part
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Khớp nối
Couplings

Chi tiết dạng tấm
Block, Plate

Trục, mặt bích
Shafts/ Flanger

Khối/ Tấm
Block/ Plate

Trục
shafts

Trục và khớp nối
Shafts & Coupling
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 Chức năng:
 Vật liệu bằng inox SUS304.
 Kết cấu vững chắc, an toàn và 

dễ sử dụng.
 Hai bánh có phanh hãm đảm 

bảo không bị trôi xe.
 Có thể thiết kế và chế tạo theo 

kích thước yêu cầu của khách 
hàng.Xe đẩy inox SUS304 – T01

Trolley – SUS304

Xe chở bình khí hóa lỏng – T02
Trolley
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 Chức năng:
 Kết cấu lắp ghép gọn nhẹ và tối 

ưu.
 Tính cơ động cao.
 Có cơ cấu khóa hãm đảm bảo 

an toàn.
 Tăng diện tích vận chuyển 

hàng hóa.

Xe đẩy thông minh – T03
Smart trolley

 Chức năng:
 Xe đẩy thông minh.
 Có thể chuyên chở các bình 

chứa khí hóa lỏng một cách dễ 
dàng và an toàn.

 Đưa lên và hạ xuống các bình 
chứa khí một cách đơn giản, 
nhẹ nhàng.
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 Chức năng:
 Vật liệu thép Inox SUS304, 

thích hợp với nhiều loại môi 
trường làm việc.

 Kết cấu đơn giản, vững chắc.
 Có thể thiết kế và chế tạo theo 

yêu cầu của khách hàng.

 Chức năng:
 Vật liệu thép Inox SUS304, 

thích hợp với nhiều loại môi 
trường làm việc.

 Kết cấu đơn giản, vững chắc.
 Có thể thiết kế và chế tạo theo 

yêu cầu của khách hàng.

 Chức năng:
 Bàn thao tác có khả năng di 

chuyển. 
 Bánh xe có cơ cấu hãm khóa 

bánh, đảm bảo an toàn.
 Tích hợp ngăn kéo chứa vật 

dụng phục vụ sản xuất (đảm 
bảo an toàn và 5S).

 Kết cấu đơn giản, vững chắc, 
bền đẹp.
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Bàn thao tác – MT01
Manipulator table

Bàn thao tác – MT02
Manipulator table

Bàn thao tác – MT03
Manipulator table

 Chức năng:
 Kết cấu lắp ghép, thuận tiện 

trong việc di chuyển và bố trí 
layout.

 Có bánh xe thuận tiện cho việc 
di chuyển.

 Thích hợp cho các phụ tùng 
điện, điện tử (chống tĩnh điện)

 Kiểu dáng bền đẹp.

 Chức năng:
 Kết cấu lắp ghép, thuận tiện 

cho việc di chuyển và bố trí 
layout.

 Điều chỉnh được góc nghiêng 
giữa các tầng.

 Có nhiều tầng, tăng tối ưu diện 
tích để phụ tùng, hàng hóa.

 Chức năng:
 Kết cấu lắp ghép, thuận tiện 

cho việc di chuyển và bố trí 
layout.

 Điều chỉnh được kích thước 
giữa các tầng.

 Có nhiều tầng, tăng tối ưu diện 
tích để phụ tùng, hàng hóa.
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Giá kệ thông minh – S01
Smart stand

Giá kệ thông minh – S02
Smart stand

Giá kệ thông minh – S03
Smart stand
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 Bàn thao tác ứng dụng phổ biến tại các nhà 
máy điện tử.

 Với sản phẩn này Quý khách hàng có thể 
lựa chọn thêm các linh kiện như:

 Tấm Vinyl chống tĩnh điện hoặc trong suốt.
 Bánh xe nhập khẩu từ Hàn Quốc.
 Thảm cao su chống tĩnh điện…
 Quý khách hàng có thể lựa chọn các tùy 
chọn trên để tiết kiệm thời gian mua hàng và 
nghiên cứu sản phẩm.

Bàn thao tác – MT04
Manipulator table



 Chức năng:
 Vận chuyển chi tiết, phụ tùng 

lên cao. 
 Có thể điều chỉnh được kích 

thước nâng hạ của băng tải.
 Kết cấu đơn giản, phù hợp với 

layout của khách hàng.
 Nguồn điện: 220V-50/60Hz.
 Công suất: 0.2 ~ 0.6 KVA.
 PVC dầy 2 mm.

 Chức năng:
 Kết cấu khung nhôm, dễ dàng 

điều chỉnh.
 Tải trọng max: 15kg.
 Tốc độ max: 10m/sec.
 Nguồn điện: 220V – 50/60Hz.
 Công suất: 0.2 KVA.
 Có bánh xe, thuận tiện cho việc 

di chuyển, phù hợp với layout.
 PVC dầy 2 mm.

 Chức năng:
 Kết cấu đơn giản, có bánh xe 

thuận tiện cho việc di chuyển.
 Tải trọng max: 15kg.
 Tốc độ max: 10m/sec.
 Nguồn điện: 220V – 50/60Hz.
 Công suất: 0.2 ~ 0.5KVA.
 PVC dầy 2 mm.

Băng tải – C01
Belt conveyor

Băng tải – C02
Belt conveyor

Băng tải – C03
Belt conveyor
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 Chức năng:
 Kết cấu băng tải dạng lưới 

thép. Thích hợp với môi 
trường có nhiệt độ cao.

 Kết cấu gọn nhẹ, đảm bảo độ 
bền cao.

 Nguồn điện: 220V – 50/60Hz.
 Công suất 0.2 ~ 0.5 KVA.
 Tốc độ max: 5 ~ 7 m/sec.

 Chức năng:
 Kết cấu lắp ghép, gọn nhẹ và 

thích hợp với bố trí layout của 
khách hàng.

 Nguồn điện: 220V – 50/60Hz.
 Công suất: 0.7 ~ 1.5 KVA.
 Tốc độ max: 5 ~ 7 m/sec.
 Độ dầy băng tải PVC: 2 mm.

Băng tải – C04
Belt conveyor

Băng tải – C05
Belt conveyor

Băng tải – C06
Belt conveyor
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 Chức năng:
 Kết cấu khung nhôm, dễ dàng 

điều chỉnh.
 Tải trọng max: 15kg.
 Tốc độ max: 10m/sec.
 Nguồn điện: 220V – 50/60Hz.
 Công suất: 0.2 KVA.
 Có bánh xe, thuận tiện cho việc 

di chuyển, phù hợp với layout.
 PVC dầy 2 mm.
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