
Hoạt động sản xuất

{tab=Khuôn mẫu}

  

{besps}khuon{/besps}

    
    -  Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng những giải pháp hoàn hảo thông qua các quy
tình khép kín từ khâu thiết kế khuôn mẫu cho đến chế tạo khuôn và thử nghiệm khuôn trước khi
đưa vào sản xuất.   
    -  

  
    -  Với đội ngũ kỹ sư có bề dày kinh nghiệp chuyên môn cùng với lực lượng nhân viên chuyên
nghiệp, chúng tôi tin tưởng rằng dự án của bạn sẽ đi đến kết quả tốt nhất với chi phí hiệu quả
nhất.   

  

{tab=Máy móc}

  

{besps}maymoc{/besps}

    
    -  “Chất lượng tốt nhất với mức phí hợp lý”đã thúc đẩy APS đầu tư và mở rộng sản xuất
bằng việc cập nhật nâng cấp máy móc. Như kết quả trên APS có bộ sưu tập máy móc tốt nhất ở
cả 2 nhà máy. APS xử lý được tất cả các nguyên vật liệu HDPE, MDPE, LDPE, PP, PVC,
PETG, HIPS, GPS, PC và TPR.   
    -  

  
    -  Nhà máy ở Bình Dương:    
    -  Chúng tôi có 30 máy ép với công suất từ 35 đến 250 tấn của Ferromatik Miclaron Arburg,
Nanrong, Nestal, Nigata, Nissei,  Battenfeld, Toshiba, Fu Chen Shin, Chuan Li Fa.   
    -  03 máy ép thổi của Victor.  
    -  Chúng tôi cũng có 06 máy thổi của SMC:    
    -  02 máy SMC 2000 (2 trạm với 30 điểm điều khiển)  
    -  01 máy SMC 2000 (2 trạm với 30 điểm điều khiển có tay robot thực hiện việc dán nhãn)  
    -  02 máy SMC 3000 (2 trạm với 100 điểm điều khiển)  
    -  01 máy SMC 2000 ( 2 trạm, 2 lớp với 100 điểm điều khiển)  
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    -    

Nhà máy ở Hà Nội:

    
    -  06 máy ép với công suất từ 35 đến 380 tấn từ TOYO, Chen De, Nanrong  
    -  04 máy thổi 2000DST từ SMC có tay robot thực hiện việc dán nhãn  

    

  

{tab=QC}

  

{besps}qc{/besps}

    
    -  Chúng tôi thực hiện kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật Bản, với phương châm mọi
việc đều “ làm đúng ngay từ đầu”.  
    -  

  
    -  Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, công ty đã đầu tư những dụng cụ thiết bị cần thiết cho
phòng QC phục vụ cho việc kiểm tra chất lượng sản phẩm một cách chính xác.   
    -  

  
    -  Đồng thời thiết lập qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm từ khâu nguyên vật liệu đầu vào
cho đến khi sản phẩm được xuất kho giao hàng theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO
9001:2008.   
    -  

  
    -  Liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm theo vòng tròn PDCA, và duy trì việc thực hiện 5S
để nhà xưởng luôn ngăn nắp sạch sẽ.   
    -  

  
    -  Cho đến nay, công ty đã là đối tác của nhiều khách hàng dược phẩm và thực phẩm lớn với
các mặt hàng: bao bì chai nắp dược, bao bì đựng thực phẩm…   

  

{tab=Kho}

  

{besps}kho{/besps}
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    -  Hệ thống kho bãi rộng rãi, khô ráo, sạch sẽ, phòng chống cháy nổ và được quy hoạch
khoa học có thể đáp ứng được vấn đề lưu trữ hàng khóa tồn kho cho nhiều khách hàng và thuận
tiện cho việc bốc xếp hàng hóa (FIFO)   

  

{/tabs}

  dieu hoa ,  dieu hoa lg ,  dieu hoa panasonic ,  dieu hoa
samsung , 

noi that
,  
tin kinh te
,  
kinh te
,  
gạch tranh
,  
gia re hang ngay
 
gia re moi ngay
 
    dieu hoa panasonic ,  dieu hoa daikin ,  dieu hoa lg ,  dieu hoa
tu dung ,  
dieu hoa am tran
,  
dieu hoa
,  
tô tượng
 
    cho thue xe tu lai ,  cho thue xe tu lai ha noi ,  thue xe tu lai ,  Gi
a xe oto
,  
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http://dieuhoacaocap.vn
http://dieuhoacaocap.vn/?cat=14
http://dieuhoacaocap.vn/?cat=24
http://dieuhoacaocap.vn/?cat=25
http://dieuhoacaocap.vn/?cat=25
http://noithat365.net
http://kinhte24h.com/
http://kinhte24h.com/
http://noithat365.net/ProductCategory/215/64/Gach-Tranh.aspx
http://giarehangngay.net
http://giarehangngay.net
http://thegioidienlanh.com.vn/Dieu-hoa-theo-hang/May-lanh-panasonic/3/Dieu-hoapanasonic/Dieu-hoa-panasonic.htm
http://thegioidienlanh.com.vn/Dieu-hoa-theo-hang/May-lanh/11/Dieu-hoaFujitsu11/Dieu-hoa11.htm
http://thegioidienlanh.com.vn/Dieu-hoa-theo-hang/May-lanh-LG/1/Dieu-hoaLG/Dieu-hoa-LG.htm
http://thegioidienlanh.com.vn/Dieu-hoa-theo-loai/may-lanh-tu-dung/2/ban-dieu-hoa-tu-dung-lg-panasonic-toshiba-fujitsu/Dieu-hoa-tu-dung.htm
http://thegioidienlanh.com.vn/Dieu-hoa-theo-loai/may-lanh-tu-dung/2/ban-dieu-hoa-tu-dung-lg-panasonic-toshiba-fujitsu/Dieu-hoa-tu-dung.htm
http://thegioidienlanh.com.vn/Dieu-hoa-theo-loai/may-lanh-am-tran/3/ban-dieu-hoa-am-tran-lg-panasonic-toshiba-fujitsu/Dieu-hoa-am-tran.htm
http://thegioidienlanh.com.vn/
http://totuong.net.vn/
http://xetulai365.net/
http://xetulai365.net/
http://xetulai365.net/
http://xetulai365.net/?p=104
http://xetulai365.net/?p=104
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sieu thi hung yen
,  
siêu thị hưng yên
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http://chuyenquyen.com.vn/
http://chuyenquyen.com.vn/

