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CÔNG NGHỆ từ HÀ LAN

Sử dụng nguyên lý
Kiểm soát Không khí, tạo

môi trường Oxy cực thấp để
tiêu diệt côn trùng ở tất cả
các giai đoạn sinh trưởng: 

trứng, ấu trùng,...

Hoàn toàn không sử dụng
hóa chất



NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG



• Hoàn toàn hữu cơ

• An toàn cho nhà máy và
người tiêu dùng

• Diệt hoàn toàn trứng và
ấu trùng, không tái phát
sinh mọt

• Nâng cao giá trị sản phẩm

• Hỗ trợ hiệu chỉnh độ ẩm
sản phẩm khi xử lý, giúp
giảm thời gian sấy lại

• Không cần vốn đầu tư, với
phương án thuê



PHÒNG OXYLOW

• Lắp đặt cố định

• Kích thước tùy chỉnh theo
yêu cầu mặt bằng sẵn có

• Sử dụng cửa kín khí tiêu
chuẩn châu Âu

• Tiết kiệm điện, chỉ với
20KWh/tấn hàng/lần xử lý

• Thuận tiện khi sử dụng xe
nâng

• Công suất từ 10 tấn - 48 
tấn/phòng

• Thời gian xử lý chỉ từ 60 giờ



CONTAINER 
OXYLOW
• Lắp đặt cơ động, nhanh gọn

• Kích thước tiêu chuẩn:
• Dài 12.0m
• Rộng 2.5m
• Cao 2.9m

• 2 cửa vào/ra riêng biệt 
chống nhiễm chéo

• Không tốn chi phí đầu tư 
với phương án thuê theo kỳ

• Công suất từ 10 tấn - 25 
tấn/phòng

• Thời gian xử lý chỉ từ 60 giờ



• Đội ngũ tận tình, chuyên 
nghiệp, trên 15 năm kinh
nghiệm

• Thiết kế linh hoạt

• Thi công sắc sảo, gọn 
gàng

• Thời gian lắp đặt nhanh
chóng

• Chất lượng dịch vụ hậu
mãi vượt trội với giá cả
phải chăng

• Bảo hành lên đến 3 năm



DỊCH VỤ
VẬN HÀNH & CẤP CHỨNG NHẬN

• Vận hành hệ thống từ xa
qua Internet 24/7

• Cấp chứng nhận xử lý
theo yêu cầu Kiểm dịch
Thực vật Quốc tế

• Bảo trì máy theo định kỳ

• Tư vấn quản lý chống
nhiễm chéo

• Hiệu chuẩn thiết bị phù 
hợp theo BRC



DỊCH VỤ
XỬ LÝ HÀNG HÓA TẠI KHO

• Giải pháp ngắn hạn
cho lượng hàng hóa
lớn

• Nhanh chóng & hiệu
quả

• Phần mềm hiện đại, 
giám sát điều khiển từ
xa 24/7 liên tục



Phù hợp với nhiều 
loại nông sản

• Hạt điều, hạt dẻ, hạnh nhân…

• Trái cây khô

• Gia vị: tiêu, quế, ớt khô,...

• Cà phê, ca cao

• Gạo, nếp, lúa mì

• Đậu các loại

• Thuốc lá



Khách hàng tiêu biểu
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