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NỘI DUNG TÌM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ THỦY LỰC YUKEN
n
n
n uy Công ty Cổ phần tự động hóa an huy là đơn vị đã hoạt động trên 10
năm kinh nghiệm cung cấp thiết bị thủy lực ra thị trường và chính thức thành lập công ty An huy hoạt
động từ năm 2008.. Cán bộ công ty được đào tạo bài bản từ các trường ách hoa inh tế qu c d n,
H c viện tài chính,.. đặc biệt đội ngũ kỹ sư có trên 20 năm kinh nghiệm có thể tư vấn t t cho quý khách
hàng
Thưa quý vị: bắt đầu từ năm 2013 Công ty CP TỰ ĐỘNG HÓA AN HUY chính thức là nhà ph n ph i
độc quy n các dòng sản phẩm thủy lực của hãng YUKEN các loại như bơm cánh gạt đơn bơm cánh gạt
kép van thủy lực, như van áp suất van đi u khiển ph n ph i, van giảm áp. van c n bằng….Trạm nguồn
thủy lực YU EN.. Các mặt hang thủy lực YUKEN hiện chúng tôi có sẵn nhi u chủng loại trong kho ví
dụ như các model DSG-01, DSG-03, DSHG-04, DSHG-06, DSHG-10, BSG-03/06/10 , SBSG-03/06/10,
G S G DG DT. M P MR.. HG….PV2R1 PV2R2 PV2R3 PV2R12 PV2R13 PV2R23…
Ngoài ra chúng tôi cũng có sẵn nhi u chủng loại khác như ơm piston cong áp cao 400 bar bình tích áp
xuất xứ nhập khẩu trực tiếp từ pháp giá cả rất hợp lý các dòng bơm chúng tôi thường có sẵn từ 18cc- 130
cc và có các dòng bơm thay thế cho A2F16, A2F23, A2F28..
Với các dòng bơm máy ép nhựa chúng tôi có bơm và ruột bơm của TO IMEC Vicker luôn có sẵn các
chủng loại như SQP 20V 25V 35V. 2520V 3520V 4535V… Chúng tôi cam kết cung cấp hàng chất
lượng t t nhất với giá cả hợp lý nhất.
Chúng tôi có nhi u dòng sản phẩm khác như đại diện hãng khí nén hàn qu c CC ph n ph i Airtac,
bơm bánh răng BODEN, GRH..SHIMADZU, KAYABA,DANFOSS ….
Hiện chúng tôi đang cần tìm đại lý ph n ph i các sản phẩm bơm van YU EN và các sản phẩm khác của
công ty.
Các địa điểm cần tìm

QUẢNG NINH, HẢI
ÕNG, NIN BÌN ,
N
Ó , NG Ệ AN, QUẢNG BÌN , À
NẴNG, QUẢNG NGÃI, QUY N ƠN, SÀI GÕN, BÌN DƯƠNG, VŨNG ÀU…
Các chế độ ưu đãi
+ Đ i với các địa bàn là đại lý của công ty: Được bàn giao cho các khách hàng là khách của công ty
+ Tặng 01 websi e vùn miền v




yukendanang.com, yukenhaiphong.com, kens i on. om,…
Được cập nhật thông tin trên trang web chính thức của công ty An Huy.
Website của các đại lí được quảng bá trên nhi u kênh online Google Face ook Vatgia
rongbay …hàng nghìn các website khác.
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Các chế độ khác chúng tôi sẽ đàm phán trực tiếp khi ký hợp đồng
Quý khách quan t m vui lòng liên hệ với chúng tôi sớm !
Xin tr n thành cảm ơn và mong hợp tác!
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