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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ THỰC PHẨM PHÁP VIỆT

Click vào Máy Thiết Bị Thực Phẩm để xem phim nhé! 

HOẠT ĐỘNG 3 LĨNH VỰC 

LĨNH VỰC CHÍNH -Mr Khê: 0913.753.023 hoặc 0989.580.723 - Email: thietbi.tp@gmail.com 

Công ty chúng tôi chuyên thiết kế, chế tạo các thiết bị thực phẩm, thiết bị lên men như: máy
thiết bị sấy, máy cô đặc chân không, ly tâm, máy chưng cất, máy khuấy trộn, máy tinh chế
các loại tinh dầu, máy nghiền bi, nghiền búa, máy vận chuyển hạt bột thực phẩm, hệ thống
C.I.P, Máy sàng rung thực phẩm, máy rang, máy rửa băng tải.. qui mô phòng thí nghiệm, hộ
gia đình, công nghiệp, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Với sự thiết kế của các chuyên gia đầu ngành thực phẩm trường đại học công nghiệp thực
phẩm TPHCM và các chuyên gia nước ngoài, công ty chúng tôi cho ra đời các loại máy sản
xuất trong nước giá rẻ, đẹp, tối ưu hóa qui trình sản xuất như tiết kiệm nhiệt, dể tháo lắp,
đúng thông số kỹ thuật của quá trình sản xuất thực phẩm. 

Đặt biệt là chúng tôi thiết kế, chế tạo trên những vật liệu và kỹ thuật đáp ứng vệ sinh an toàn
thực phẩm, đạt tiêu chuẩn vi sinh. 
  
Có chế tạo hệ thống C.I.P trong thiết bị khi có yêu cầu. 

Vật liệu chế tạo bằng inox 304, 316, plastics...chống rỉ, chống axít, kiềm... 

Chúng tôi hỗ trợ, hoặc chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp với chi phí rẻ nhất. 

LĨNH VỰC 2: -Mr Khê: 0913.753.023 hoặc 0989.580.723 - Email: thietbi.tp@gmail.com 

Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức
Dịch vụ
Thiết bị
Tài liệu
Liên hệ
Diễn đàn  Tim kiếm

ymsgr:sendim?daothanhkhe&m=H%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20t%E1%BB%AB%20ThietBiThucPham.Com%20!
mailto:thietbi.tp@gmail.com
https://thietbithucpham.com/download/Tai-lieu-hoc-tap/PHIM-MAY-DONG-HOA.html
https://thietbithucpham.com/download/Tai-lieu-hoc-tap/VAN-CHUYEN-VAT-LIEU.html
https://thietbithucpham.com/download/Tai-lieu-hoc-tap/DONG-HOA-SUA.html
https://thietbithucpham.com/download/Tai-lieu-hoc-tap/DE-CUONG-ON-TAP-KTQTTB-2.html
https://thietbithucpham.com/download/Tai-lieu-hoc-tap/Phieu-dang-ky-khoa-luan-khoa-cnhh.html
https://thietbithucpham.com/download/Tai-lieu-ky-thuat/lanh-va-lanh-dong.html
https://thietbithucpham.com/news/San-pham-khac/Sua-ong-chua-Daklak-23.html
https://thietbithucpham.com/news/San-pham-khac/Mat-ong-ca-phe-Daklak-24.html
https://www.youtube.com/channel/UC8XmzzZubeUqrCyM2v8c2IQ/videos
https://thietbithucpham.com/
https://thietbithucpham.com/about.html
https://thietbithucpham.com/news/Tin-tuc.html
https://thietbithucpham.com/news/Dich-vu.html
https://thietbithucpham.com/index.php
https://thietbithucpham.com/download.html
https://thietbithucpham.com/contact.html
http://diendancnhh.com/


07:46, 27/09/2021 THIẾT BỊ THỰC PHẨM

https://thietbithucpham.com/about.html 2/3

Phấn hoa mật ong 
 
Dầu gấc tinh luyện

THỐNG KÊ

Đang truy cập : 3

Hôm nay : 1637
Tháng hiện tại : 24461
Tổng lượt truy cập : 1516760

LIÊN KẾT

GLOBAL HTML
https://goo.gl/maps/Ds5hevrAbvm

Cung cấp các nguyên liệu thực phẩm, dược phẩm do các máy thiết bị chúng tôi chế tạo, trợ
giúp người nông dân tăng gia sản xuất và kinh doanh: 

- Dầu gấc tinh khiết 100%, 3,5 - 4 triệu/ lít tùy mùa, ép từ quả gấc tươi qua cô luyên chân
không, hàm lượng lycopen, beta-caroten rất cao. 

- Dầu dừa tinh khiết 100%, 300 ngàn/ lít ép từ dừa khô, theo công nghệ lạnh, qua cô chân
không. 
- Sữa ong chúa tươi, 1,2 triệu/ kg qua qui trình thu hoạch chân không và bảo quản đông lạnh. 

- Mật ong sấy lạnh, 150 ngàn/ lít độ ẩm 18-20% đạt tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu. 

- Bột gấc khô dinh dưỡng, 400 ngàn/ kg. 

- Tinh dầu nghệ thiên nhiên 100%, 10triệu/ lít, hương thơm ngào ngạt, không làm vàng da khi
thoa, làm liền sẹo, liền da, mịn da nhanh chóng trong 1 giờ,  sử dụng trong chế tạo mỹ phẩm
thiên nhiên. 

- Tinh dầu vỏ bưởi thiên nhiên 12 triệu/ lít  làm mỹ phẩm, hương liệu, dược liệu thiên nhiên... 

LĨNH VỰC 3- Điều hành Mr Phát: 0969.111.861 Email: mayphotonhapkhau@gmail.com 

Cung cấp các máy photocopy nhập khẩu đã qua sử dụng tốc độ cao, mới 90%, giá rẽ hiệu 
RICOH, TOSHIBA. Cung cấp phụ tùng, linh kiện mực in cho các dòng máy trên. 

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi 

F9/10/9U Hương Lộ 80, Vĩnh lộc A, Bình Chánh Tp. HCM 

hoặc 140 - Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú TPHCM (Trường ĐH Công
nghiệp Thực phẩm TPHCM) 

Liên hệ trực tiếp: 

Đào Thanh Khê 

Phone: 0913.753.023 

Email 1: thietbi.tp@gmail.com 

Email 2: daothanhkhe@yahoo.com 

---------------------------------------------------------00o00----------------------------------------------------- 

Các loại thiết bị thực phẩm: 

1. máy thiết bị thực phẩm sấy bột cám, bột cá, bột đậu, 
2. máy thiết bị thực phẩm sấy trái cây 
3. máy thiết bị thực phẩm sấy cá - mực- thủy sản 
4. máy thiết bị thực phẩm sấy hạt lương thực - ngũ cốc 
5. máy thiết bị thực phẩm sấy dược liệu  
6. máy thiết bị thực phẩm sấy mật ong 
7. máy thiết bị thực phẩm sấy bún gạo, 
8. máy thiết bị thực phẩm sấy gia vị: tiêu, hành, hạt mùi... 
9. máy thiết bị thực phẩm sấy rau, lá 
10. máy thiết bị thực phẩm sấy hạt điều 
11. máy thiết bị thực phẩm sấy cà phê 
12. máy thiết bị thực phẩm sấy muối 
13. máy thiết bị thực phẩm cô đặc chân không 
14. máy thiết bị thực phẩm chưng cất 
15. máy thiết bị thực phẩm trộn  
16. máy thiết bị thực phẩm hấp, thanh trùng 
17. máy thiết bị thực phẩm trích ly 
18. máy thiết bị thực phẩm tráng bánh cuốn, bánh phở 

http://thietbithucpham.com/news/San-pham-khac/Phan-hoa-mat-ong-25.html
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19. máy thiết bị thực phẩm lên men 
20. máy thiết bị thực phẩm nấu, chiên, rang 
21. máy thiết bị thực phẩm chiên chân không 
22. máy thiết bị thực phẩm khuấy 
23. các hệ thống, qui trình công nghệ thực phẩm 
24. các hệ thống xử lý bụi lò hơi, bụi công nghiệp 
25. máy nghiền các loại 
26. máy hút, dán chân không 

và các máy chế biến thực phẩm khác 

Đặt biệt: chúng tôi cung cấp các nguyên liệu thực phẩm , thực phẩm chức năng như: sữa
ong chúa tươi, mật ong, phấn hoa, bột nghệ do chúng tôi nuôi tại Đắk-Lắk  

website: 

            
https://phapvietfood.com 

https://thietbithucpham.net 

 https://maycodac.com 

http://mayphotonhapkhau.com 

 
 

Công Ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Thực Phẩm Pháp Việt                           Copyright © 2013 - Thiết Bị Thực Phẩm. All rights reserved.
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