
Phần 11: Điểm mạnh của máy làm đá viên Hải Âu
Thứ ba, 02 Tháng 8 2016 08:44

Máy làm đá viên của Tập đoàn Hải Âu là dòng máy làm đá chuyên dùng để sản suất các loại
đá viên tinh khiết công nghiệp, mini với nhiều kích cỡ khác nhau phục vụ cho nhiều mục đích
của người tiêu dùng và sử dụng. Với các dòng model máy làm đá hơn 10 loại của Hải Âu để phù
hợp với lựa chọn của mọi khách hàng.

  

 

  

  

 

  

Nhiều đơn vị kinh doanh đang gặp phải tình trạng sản xuất đá thừa hoặc thiếu trong quá trình
sử dụng máy. Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp chưa tìm hiểu kỹ về công suất của máy
làm đá cũng như chưa xác định rõ rằng sản lượng đá cần dùng, cần sản xuất mỗi ngày của
doanh nghiệp là nhiều hay ít, gây nên tình trạng thiếu hụt hoặc lãng phí, không tận dụng hết
được máy làm đá. Vì vậy, trước khi quyết định mua máy làm đá để sản xuất, bạn nên cân nhắc
kỹ vì nó rất quan trọng.
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     Máy làm đá viên Hải Âu HA 1800:     Với công suất tối đa của máy làm đá Hải Âu từ 60kg – 1800kg/24h, Tập đoàn Hải Âu khuyênbạn nên tính toán trước lượng đá doanh nghiệp bạn cần sử dụng trong một ngày để tham chiếuvới hơn 10 model máy khác nhau của chúng tôi để tim ra sản phẩm máy làm đá phù hợp nhất.Điều đó sẽ giúp cho chi phí và thời gian bỏ ra của bạn giảm bớt đi rất nhiều, không gây lãng phí,tổn thất.        1.     Đá viên tinh khiết chất lượng hoàn hảo  2.     Linh kiện tiêu chuẩn Quốc tế tiết kiệm điện năng  3.     Thiết kế tinh tế, trang nhã, gọn gàng, công suất lớn  4.     Lựa chọn hoàn hảo của doanh nghiệp và cơ sở sản xuất bán lẻ  5.     Công suất thực: Mùa đông: 90-95% - Mùa hè: 80-85% công suất tiêu chuẩn  6.     Máy được sản xuất theo công nghệ của Italy, toàn bộ linh kiện nhập khẩu từ Châu Âu, đạttiêu chuẩn ISO 9001:2008     

           Máy làm đá với ưu điểm là sản xuất ra loại đá viên tinh khiết chất lượng cao, công nghệ hiệnđại, tốc độ sản xuất, tiện lợi khi sử dụng và đặc biệt tiết kiệm hơn 50% điện năng sovới hệ thống  máy&nbsp;làm đá sạch , sản xuất đá viên cũ trước đây.     Tập đoàn Hải Âu mang đến các sản phẩm máy làm đá sạch vì sức khỏe cộng đồng mà còn là doanh nghiệp đầu tiên nêu ra được lợi thế tiết kiệm đến 60% chi phí so với giá mua nước đá bên ngoài, giúp các đơn vị kinh doanh nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư và sinh lời với máy làm đá viên tinh khiết nhất.        Với công nghệ hiện đại, máy làm đá của Tập đoàn Hải Âu đều được nhập nguyên chiếc từ ChâuÂu, đi kèm đó, các linh kiện của máy làm đá đều được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ cácnước có nền công nghiệp phát triển mạnh như Đức, Mỹ, Nhật Bản,.. kết tinh nên sản phẩm máylàm đá hoàn hảo. Sở hữu công nghệ tốt, máy làm đá Hải Âu vận hành thiết bị hoàn toàn tựđộng và khép kín, không cần xử lý bằng tay trong khi vận hành, điều đó giúp cho đá viên sạchtinh khiết và không bị nhiễm khuẩn, bẩn, cặn,.. an toàn hơn cho người tiêu dùng.     Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng ngay:  Trụ Sở Tập đoàn Hải Âu tại Hà Nội:     Địa chỉ: Số 72 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội     Tel: 043.788.0246 - 0902.563.636 - 0913.102.168     Showroom tại Hà Nội: Số 78 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội     Tel: 043.788.0246 - 0902.563.636 - 0913.102.168     Showroom tại TP.HCM:     Địa chỉ: Số 522, Hoàng Văn Thụ, phường 4 , Tân Bình, TP HCM     Tel: 086.292.3070 - 0905.855.366     Showroom tại Vinh:     Địa chỉ: Tòa nhà Trung Anh, KM2, Đại Lộ V.I Lê Nin     Tel: 03.8668.9256 - 0902.563.636     
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