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 Tùy vào loại hình hoạt động của doanh nghiệp, hình thức mà doanh nghiệp sản xuất hay bảo
quản chế biến, mà loại đá cần sử dụng là khác nhau, mà bên cạnh đó, có rất nhiều loại đá khác
nhau có mặt trên thị trường, mà mỗi loại chúng lại được sử dụng chuyên cho một sản phẩm với
những tính năng khác nhau. 

  

Hải Âu Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp máy làm đá viên sạch uy tín và chất lượng.

  

 

  

  

 

  

Máy nén hay còn gọi là Lock máy được sản xuất và nhập khẩu tại Pháp & Ấn Độ
(France & India). Mỗi chiếc máy làm đá công nghiệp Hải Âu là sự kết hợp của nền công nghiệp
toàn cầu với những linh kiện quan trọng được nhập khẩu từ những quốc gia lớn như Đức, Mỹ,
Nhật …tất cả tạo nên một sản phẩm có khả năng làm việc tuyệt vời và chất lượng bền bỉ.

  

Những linh kiện này đều có đại lý cung cấp hàng thay thế chính hãng toàn cầu, giúp cho người
dùng dễ dàng nắm bắt và sử dụng. Tác dụng của máy nén trong máy làm đá Hải Âu:
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     -         Lock máy hay máy nén là bộ phận quan trọng nhất có công dụng kiểm soát năng suấtlàm lạnh,  -         Kiểm soát hao phí điện năng,  -         Kiểm soát tuổi thọ của thiết bị,  -         Kiểm soát độ tin cậy và an toàn của hệ thống làm lạnh  -          Làm máy làm đá viên hoạt động ổn định, độ bền cao, chạy êm không gây nhiều tiếngồn.  .                                       Với những tác dụng ưu việt , Tập đoàn Hải Âu luôn luôn tự hào mang đến những sản phẩm máy làm đá sạch an toàn nhất và tốt nhất, tinh khiết nhất, an toàn nhất. Với chính sách bảo hành lên đến 24tháng cho mỗi sản phẩm, khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng máy làm đá viên Hải Âu.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 tự động và khép kín,không cần xử lý bằng tay trong khi vận hành, điều đó giúp cho đá viên sạch tinh khiết và khôngbị nhiễm khuẩn, bẩn, cặn,.. an toàn hơn cho người tiêu dùng.  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 so với hệthống máy làm đá sạch, sản xuất đá viên cũ trước đây.   Năm vừa qua, máy làm đá sạch tự động Hải Âu nằm trong top 100 Thương hiệu dẫn đầu ViệtNam năm 2015 do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam bình chọn dưới sự đánhgiá của người tiêu dùng. Máy làm đá của Tập đoàn Hải Âu đã đạt tiêu chuẩn quản lý chấtlượng ISO 9001:2008. Hãy sở hữu ngay một chiếc máy làm đá Hải Âu ngay hôm nay.  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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