
Đặc trưng ・ Hoạt động của doanh nghiệp････････････････

●Điểm bán hàng

Nhân dịp này , chúng tôi xin cung cấp công nghệ xử lý 

nhiệt đã phát triển và đạt được độ tin cậy cao ở Nhật Bản 

trong nhiều năm vừa qua để thành lập nên ICS Việt Nam. 

Nhà máy được xây dựng tại KCN Tân Trường nằm trên Quốc 

lộ 5 (tỉnh Hải Dương) và đi vào hoạt động từ tháng 6/2013. 

Các doanh nghiệp đang tìm kiếm mức độ xử lý nhiệt nhử ở

trong nước Nhật xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

●Nội dung dịch vụ chính

Linh kiện ô tô, linh kiện truyền dộng, linh kiện điện tử và 

các loại linh kiện liên quan đến xử lý nhiệt.

●Lĩnh vực sản phẩm kinh doanh

1. Nung, ram chân không

2. Ủ nhiệt và ủ khử ứng suất

3. Cứng hóa kết tủa và hóa già

4. Đồng nhất nguyên vật liệu

5. Nung, ram chân không; làm mát với áp suất cao

6. Nung dầu

7. Hàn trong lò

8. Rửa chống oxi hóa, ăn mòn sản phẩm kim loại

(thân thiện với môi trường)

●Hoạt động doanh nghiệp
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http://www.ics-vn.com

KCN Tân Trường, Cẩm Giàng

tỉnh Hải Dương

(84)-220-362-6165

(84)-320-362-6166

9/2012

4.000.000USD

Nguyen Xuan Son

(84)-96-765-9420 (Việt Nam)

(84)-972-098-955 (Nhật Bản)

anh-nh@ics-vn.com

0801002390

■Địa chỉ

■ＴＥＬ

■ＦＡＸ

■Thành lập

■Vốn đầu tư

■Người đại

diện

■Tax Code
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■Điện thoại, địa chỉ mail và người liên hệ

Nguyen Xuan Son

(84)-972-098-955 (Việt Nam)

anh-nh@ics-vn.com

to Hanoi

City 

VIETNAM
ICS

to Haiphong

City 

№ 5 

Highway

【 Đồng nhất nguyên vật liệu】

Thép không gỉ dạng Austenite, thép 

chịu nhiệt....

【 Cứng hóa kết tủa 】

Đồng Beryllium, MX215, đồng titan....

【 Ủ từ 】

Hợp kim pecmalci, thép silic, sắt 

nguyên chất
Xử lý nhiệt chân không

Từ chân không thấp đến chân không cao 

(Áp xuất có thể đạt 1.33×10E-4Pa)

Làm mát với áp suất cao

Nung dầu

Môi trường trong lò sử dụng khí Nitro

Hàn

Hàn bạc, dồng, Niken...

Làm sạch

Dùng máy rửa chất nhờn chân không sử dụng dung môi       

dầu mỏ (NS Clean)


