
Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi rất chuyên nghiệp và 

giàu kinh nghiệm đối với hệ thống máy nén lạnh và 

thiết bị MYCOM nói riêng và hệ thống lạnh nói 

chung cùng với phong cách làm việc của người 

Nhật là tận tụy và trung thực. Chúng tôi cam kết 

cung cấp cho khách hàng các dịch vụ kiểm tra, đại 

tu, sửa chữa, bảo trì, tư vấn ... với các công nghệ 

hiện đại, độ chính xác cao theo tiêu chuẩn chất 

lượng của MYCOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayekawa Việt Nam hiện tại đã cung cấp dịch vụ 

kỹ thuật trên khắp nước Việt Nam và hai nước láng 

giềng là Lào và Campuchia. Với một chương trình 

bảo trì và dịch vụ toàn diện, chúng tôi sẽ tiếp tục 

cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ kỹ 

thuật có độ tin cậy cao cũng như đảm bảo độ an 

toàn tuyệt đối. 

Với đội ngũ kỹ sư chất lượng cao túc trực ở ba 

văn phòng chính tại thành phố Hồ Chí Minh, thủ 

đô Hà Nội và thành phố Cần Thơ. Chúng tôi sẵn 

sàng đáp ứng yêu cầu khẩn cấp về dịch vụ kỹ 

thuật của khách hàng. 



 

 

 

 

Các kỹ sư nhiều kinh nghiệm đã 
hoàn thành theo các chương trình 
đạo tạo cũng như Chứng nhận Đại tu 
máy nén của MYCOM sẽ đảm bảo 
thực hiện dịch vụ cho khách đáp ứng 
theo các tiêu chuẩn chất lượng của 
máy nén MYCOM. 

Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng yêu cầu 
khẩn cấp của khách hàng với đầy đủ phụ 
tùng chính hãng dự phòng có sẵn. Bên 
cạnh đó, với sự đồng hành của dịch vụ 
chuyển phát nhanh của NIPPON 
EXPRESS sẽ đáp ứng nhu cầu cấp bách 
của khách hàng một cách nhanh nhất. 

Với sự hỗ trợ của các công cụ đo đạc hiện đại với độ chính xác 
đáng tin cậy như Kiểm tra tình trạng bạc đạn, Camera nhiệt, 
Kiểm tra cân đồng trục, Kiểm tra lực căng và độ võng V-belt, ... 
chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin đầy 
đủ, chi tiết và chính xác nhất về tình trạng máy nén hoặc 
nguyên nhân gây ra hư hỏng cho máy nén cũng như đưa ra 
các biện pháp khắc phục. 

Đo đường kính ngoài của trục vít Kiểm tra khe hở của bạc đạn Kiểm tra độ lệch trục  
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Cơ bản Tiêu chuẩn Cao cấp 

Kiểm tra trực quan 

Ghi nhận thông số hoạt động máy nén 

Kiểm tra giá trị cài đặt điều khiển 

Kiểm tra chất lượng dầu bôi trơn, Kiểm tra lọc 

Kiểm tra tình trạng bộ đệm kín 

V – doc (kiểm tra tình trạng bạc đạn)  

Kiểm tra cân đồng trục, Kiểm tra độ võng dây V – belt  

Kiểm tra Hệ thống lạnh/Các Thiết bị thành phần 

Đại tu máy nén 

Thay thế các phụ tùng tiêu chuẩn 

Đo đường kính trong và tình trạng của các ổ đỡ chính/phụ 

Đo đường kính ngoài và tình trạng của trục vít/trục khuỷu 

Đo đường kính trong của xy lanh/Đường kính ngoài của pit-tông 

Kiểm tra khe hở của bạc đạn 

Kiểm tra độ lệch trục  

 

 Lên lịch thực hiện dựa trên kế hoạch của khách hàng.  Bảo hành dịch vụ với trách nhiệm cao nhất.                                                           

 Vấn đề của bạn cũng là vấn đề của chúng tôi.                  Cố gắng để khách hàng cảm thấy hài lòng nhất.                                                                                              

 Phong cách làm việc của người Nhật trung thực và tận tụy.  Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng thân thiết. 

           CHỌN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI VÀ CẢM NHẬN SỰ KHÁC BIỆT 


