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Model 200A – 200B

Model 500A – 500B

€

CÁC LOẠI MÁY TRỘN:
1. Máy trộn bột vữa
2. Máy trộn bột trét tường
3. Máy trộn keo chà ron gạch
4. Máy trộn thức ăn gia súc

Model 1.000A – 1.000B
1.000B

Model 1.500500-2.000
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MÁY PHÂN TÁN SƠN
Hệ thống máy phân tán sơn dùng trong
các ngành sản xuất sơn: sơn nước, sơn
dầu, NC, PU…
DMA đang sản xuất và cung cấp các
loại máy phân tán sơn với nhiều chủng
loại và công suất khác nhau đáp ứng
nhu cầu đa dạng của thị trường Việt
Nam.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÂN TÁN

MÁY NGHIỀN SƠN
DMA sản xuất và cung ứng
cho thị trường các loại máy
nghiền sơn với công suất 1040 lít/mẻ, với độ mịn hạt sơn
đạt đến 5-10 micromet.

DỤNG CỤ
THÍ NGHIỆM SƠN
DMA cũng sản xuất các
dụng

cụ

dùng

trong

phòng thí nghiệm sơn như:
cốc đo tỷ trọng, độ nhớt,
thước do độ mịn, thước
kéo màng sơn.
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VÍT TẢI được dùng trong
lĩnh vực tải xi măng, cát,
lúa gạo, vật liệu dạng hạt
hoặc bột.

MÁY CHIẾT RÓT TỰ ĐỘNG

€

G)U TẢI dùng vận chuyển
các loại vật liệu lên cao
theo chiều thẳng đứng,
khoảng cách lớn. Đối với
vật liệu nặng dùng tải xích,
vật liệu nhẹ dùng tải đai
(belt).
BĂNG TẢI dùng trong
ngành xây dựng: linke, cát
đá hoặc các nhà máy xay
xát lúa.

Ứng dụng: cân đo, định lượng và chiết rót
sơn nước, sơn dầu vào lon. Dùng cho tất
cả các dung tích.
Vận hành: Tự động hoàn toàn.
Công suất: 1.200 lon/h.

CÔNG SUẤT:
DMA cung cấp đa dạng chủng loại từ
5-100 tấn/h dùng trong xây dựng hay từ
0.5-10kg/h các loại nhỏ dùng trong
thực phẩm.

KHUNG KÈO – NH) XƯỞNG
DMA cũng chế tạo và
lắp đặt khung kèo xây
dựng nhà xưởng.

MÁY CÂN ĐO ĐỊNH LƯỢNG - MAY BAO V0 CẮT CHỈ TỰ ĐỘNG
Ứng dụng: cân đo, định lượng vật liệu dạng bột. Đóng gói bao
miệng hở trên dây chuyền băng tải.
Công suất: 1.200 lon/h.
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MUA BÁN CÁC MÁY MÓC – DỤNG CỤ SECONDHAND
-

Máy
Máy
Máy
Máy

khoan.
Phay
Tiện
mài

DMA kinh doanh các loại máy cũ đã qua sử dụng chủ yếu
nhập từ thị trường Nhật Bản.

LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN – MÁY MÓC CÔNG NGHIỆP:
NGHIỆP:
€

SILO:
Công dụng: chứa ximang, cát, dạng bột.
Ứng dụng: sản xuất vật liệu xây dựng, trạm trộn.
Dung tích: 15-120 khối.

Bồn inox:
DMA sản xuất các loại bồn Inox dùng trong sản xuất sơn,
hóa chất,… ngành thực phẩm, y tế.
Chủng loại: Đa dạng với độ dày vỏ bồn từ 2mm-10mm.
Dung tích bồn: 100 lit- 10.000 lit.

DMA cũng nhận lắp đặt, thi công các loại tủ điện công nghiệp,
máy móc công nghiệp, kể cả những dây chuyền máy móc chuyển
giao từ nước ngoài.
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GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC
Gia công cơ khí chính xác các phụ tùng
cho ngành công nghiệp chế tạo máy:
ngành ôtô, công nghiệp sản xuất xe
máy, tôn,…

CẮT THÉP INOX
(Theo yêu cầu khách hàng)

Cắt các loại sắt thép inox bằng máy cắt
plasma theo nhu cầu của khách hàng.

MÁNG ĐÈN ĐIỆN
Dây chuyền sản xuất máng đèn điện
công nghệ cao, công suất 100.000 sản
phẩm/tháng đáp ứng nhu cầu sử dụng
trong nước và xuất khẩu.

DMA có kinh nghiệm
nhiều năm trong lĩnh
vực gia công các chi
tiết máy, trục máy và
thiết kế cải tiến máy
công nghiệp.

