
Công ty TNHH MTV Kỹ 
Thuật Thanh Bình   Máy rửa bình gas tự động 

Địa chỉ: 
04 đường 45, P. Bình Thuận, Q7, 
TP Hồ Chí Minh 

Phone: 0905290006 

Tel: 08-37710396 

Fax: 08-37753315 

E-mail: tbitpump@gmail.com 

Website: www.maybom24h.com 

Tiện ích của máy rửa bình gas 

Ngày nay, với tốc độ phát triển nhanh chóng  về quy mô  của các nhà máy chiết nạp gas . 
Mỗi ngày hàng ngàn bình gas. Với yêu cầu các bình gas xuất xưởng là sạch bóng, đảm 
bảo chất lượng là yếu tố hàng đầu. Tuy nhiên để đạt được tính sạch đồng loạt như nhau là 
một công việc cực kỳ vất vả của những người công nhân, và nhà quản lý. 
 
Sau nhiều tháng nghiên cứu, các kỹ sư Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Thanh Bình đã 
chế tạo thành công chủng loại máy rửa bình gas đơn giản, nhỏ gọn. Tự động hoàn toàn. 
Đạt được các tính năng kỹ thuật yêu cầu kỹ thuật của nhà máy chiết nạp. 
 
Với máy rửa bình gas tự động, công việc của người công nhân trở nên đỡ vất vả, các sản 
phẩm xuất xưởng sạch đồng bộ . Đặc biệt hiệu suất có thể đạt đến 2400 bình gas/ 1 ca. 
Số lượng công nhân vận hành là một người. Đặc biệt có thể tích hợp với  băng chuyền 
hiện hữu của nhà máy khi đó không  cần công nhân thao tác. 
Thêm thông vui lòng truy cập website www.maybom24h.com  

Thông số kỹ thuật Model  : BM –01 
Điều khiển :  Tự động 
Tốc độ   : 60-300 bình/h ( Điều chỉnh ) 
( Thiết kế công suất  250,500,750 bình/h,tùy theo yêu ầu) 
Điện áp   :  3 pha 380 v/50Hz 
Áp lực khí nén  : Min 2 bar, max 7 bar 
Áp lực nước cấp : min 0.2 bar 
 
Hệ thống gom nước tẩy rửa  hoàn lưu 
• Mức tiêu hao nước : 2000bình/m3 
Thiết kế dùng chất tẩy rửa 
• Mức tiêu hao xà phòng: 1kg/3000 bình 
• Mức tiêu hao khí nén: 100L/phút 
• Mức tiêu hao điện năng: 1.5 HP ( kể cả bơm hoàn lưu) 
 
MỨC LÀM SẠCH: 
• Bao gồm dầu ăn, bụi, cát, đất bẩn 
• Không làm sạch được nhãn dán decal 
• Không trầy xướt sơn 
•  
NHÂN CÔNG: 
• 01 công nhân vận hành ( có thể tự động hóa hoàn toàn 

không cần công nhân-chế tạo theo yêu cầu) 
 
Cấp chống cháy nổ: Chế tạo theo yêu cầu của khách hàng 
 
Kích thước vận chuyển 
 ( Dài x rộng x cao) 1100x800x1200 
Kích thước khi lăp ráp hoàn chỉnh 
( Dài x rộng x cao) 1400x1200x1400 
Chiều dài băng tải 2m ( Chế tạo theo yêu cầu) 

www.maybom24h.com 


