


Thương hiệu Malaysia 

nổi tiếng đáng tin cậy của 

bạn



"Hill" là một thương hiệu nổi tiếng của Malaysia, với hơn 10 năm 

kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chúng tôi có cả hai nhà máy ở Malaysia (18.000 

mét vuông) và ở Trung Quốc (20.000 mét vuông) với tài sản cố định hơn 80 triệu 

USD. Chúng tôi có khá nhiều đội ngũ chuyên gia về bán hàng, nghiên cứu phát 

triển, kỹ thuật và thiết kế quanh khu vực Đông Nam Á.

Công ty luôn dẫn đầu về công nghệ, phát triển và dịch vụ xuất sắc. Dựa trên 

nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và sản xuất, chúng tôi có thể cung cấp dự án 

chìa khóa trao tay cho khách hàng. Chúng tôi có khả năng sản xuất tất cả các 

loại máy có công suất lớn và trung bình, bao gồm : xử lý nước, thổi chai, rửa-

chiết – đóng nắp, dán nhãn màng co – OPP, đóng block – tray – thùng carton, … 

cho các lĩnh vực nước tinh khiết, nước suối, nước ép trái cây, đồ uống axit lactic, 

đồ uống có ga, rượu vang, nước ép, nước sốt cà chua , sốt ớt và vv



Trở thành một tập đoàn toàn cầu

và tìm kiếm các quan hệ đối tác

chiến lược
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CÁC SẢN PHẨM CỦA HILL



Cụm chiết rót Monoblock

• Các thiết bị được sử dụng trong sản xuất đồ uống, nước ép trái cây, rượu vang trái cây, khoáng chất và nước tinh khiết đóng trong chai
polyester hoặc thủy tinh với sự tích hợp rửa chai – chiết rót – đóng nắp.

• Thiết kết chế tạo theo công nghệ tiên tiến nhất từ Nhật Bản và Đức. Sử dụng nguyên lý chiết rót “cố định trọng lượng bề mặt chất lỏng”
giúp quá trình rót nhanh chóng, độ chính xác cao và chống nhỏ giọt hoặc rò rỉ

• Kẹp lò xo được sử dụng trong quá trình rửa chai. Các chai rỗng có thể quay 180 độ dọc theo băng chuyền. Rửa chai cả bên trong và bên
ngoài, mang đến hiệu quả cao.

• Mô-men xoắn từ tính được sử dụng để đóng nắp chai. Lực siết nắp chai có thể dễ dàng điều chỉnh giúp nắp chai không bị hư hỏng, chặt
chẽ và đáng tin cậy.

• Toàn bộ máy được điều khiển bởi PLC với màn hình cảm ứng như giao diện người-máy tính. Lượng chất lỏng trong bồn chứa sẽ được

kiểm soát tự động. Các chức năng đóng nắp sẽ tự động dừng lại khi không có chai. Bên cạnh đó, các công nghệ biến tần được áp dụng.

• Thông số tốc độ và công suất rõ ràng giúp người dung kiểm tra dễ dàng.

Máy chiết rót 3 trong 1
Rửa chai – chiết rót – đóng nắp trong 1 cụm



Máy chiết rót Monoblock (Tiêu chuẩn)

Model Đầu rửa Đầu rót Đầu đóng nắp
Công suất

(chai/giờ)

Công suất motor 

chính (kw)

HILL 8-8-4C 8 8 4 3000

HILL 14-12-5C 14 12 5 4000 4.23

HILL 18-18-6C 18 18 6 6000 5.03

HILL 24-24-8C 24 24 8 10000 6.57

HILL 32-32-10C 32 32 10 13000 7.5

HILL 40-40-10C 40 40 10 18000 8.63

HILL 50-50-12C 50 50 12 20000 11

HILL 60-60-15C 60 60 15 25000 12

HILL 80-80-18C 80 80 18 30000 -



Máy chiết rót Monoblock (Tốc độ cao)

Model Đầu rửa Đầu rót Đầu đóng nắp
Công suất

(chai/giờ)

Công suất motor 

chính (kw)

HILL 14-12-5C 14 12 5 5,000 4.23

HILL 16-16-5C 16 16 5 8,000 5.03

HILL 24-24-8C 24 24 8 12,000 5.5

HILL 32-32-8C 32 32 8 15,000 6

HILL 40-40-10C 40 40 10 20,000 7.5



Chuyền đóng bình tự động

Đây chuyền chiết rót đặc biệt cho bình nước uống 3-5 gallon, với loại công suất (chai/giờ) 120,

150, 250, 400, 450, 600, 900 và 1200. Nó tích hợp cụm rửa chai, chiết rót và đóng nắp lại với nhau. Rửa và

khử trùng bằng vòi phun, các thiết bị tiệt trùng có thể tái sử dụng được. Máy đóng nắp bình tự động. Dây 

chuyền băng tải được trang bị thiết bị phun nước để đảm bảo nắp bình được vô trùng và sạch sẽ. Hệ thống có

thể chọn lựa tự động cấp thùng, rửa thùng, khử trùng, chiết rót, đóng nắp, đếm và xả sản phẩm, với chức năng 

hoàn chỉnh, thiết kế hiện đại và mức độ tự động hóa cao. Đây là một loại dây chuyền sản xuất nước tự động

thế hệ mới, tích hợp và đồng bộ các cơ chế cơ khí, điều khiển tự động và truyền động khí nén với nhau.



Máy chiết rót kỹ thuật số

Model HILL ZD100/1 HILL ZD100/4 HILL ZD100/6 HILL ZD100/8

Đầu rót 1 4 6 8

Dày định lượng 10ml-10,000ml 10ml-10,000ml 10ml-10,000ml 10ml-10,000ml

Độ chính xác 0.5-1% 0.5-1% 0.5-1% 0.5-1%

Công suất (chai/h) 300-720 780-1,800 1,050-2,400 1,350-3,000

Tốc độ rót

100ml 24bpm

300ml 15bhm

1,000ml 10bpm

100ml 60bpm

300ml 45bhm

1,000ml 25bpm

100ml 80bpm

300ml 60bhm

1,000ml 35bpm

100ml 100bpm

300ml 80bhm

1,000ml 45bpm

Nguồn điện
1 Phase / 220V / 

50 Hz / 400 W

1 Phase / 220V / 

50 Hz / 1,600 W

1 Phase / 220V / 

50 Hz / 1,800 W

1 Phase / 220V /

50 Hz / 2,000 W

Kích thước (W x L xH) 480 x 310 x 310 mm

Trọng lượng 18 kg 60 15 25000

Chiều dài băng tải - 2,400 mm 2,400 mm 2,400 mm



Máy chiết rót và dán cốc

Máy được làm bằng thép không gỉ với cấu trúc chết tạo đơn giản. Nó đã được thử nghiệm lâu dài và mang đến hiệu suất làm hài 

lòng cho khách hàng với thao tác đơn giản, hoạt động trơn tru và tỷ hỏng hóc rất thấp. Chúng tôi có thể cung cấp theo yêu cầu

để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Máy được sử dụng cho các loại đồ uống như đậu nành, sữa, nước ép trái cây và nước khoáng. Nó tự động thực hiện các bước

cấp cốc, chiết rót, khử trùng UV, kiểm tra bằng cảm biết, hàn miệng cốc, in date, ….



Máy chiết rót – dán miệng cốc tự động

Model Số đầu rót

HILL-32A Two Cups 2

HILL-60A Four Cups 4

HILL-120A Eight Cups 8

HILL-240A Sixteen Cups 16



Thiết bị xử lý nước

Ứng dụng

Bộ lọc Slicesend (SYS), Precision (SFJ), sợi hoạt 

tính carbon Fitlar (SS), bộ trao đổi Sodion (SN2), 

bộ lọc sợi rỗng (FY), bộ phát ozone, tiệt trùng UV

và các trang bị khác với công suất xử 2-30 tấn / 

giờ. 

Mức độ hiệu quả cao loại bỏ được bùn hữu cơ, 

sắt, mangan và oxit, lọc chất cặn lơ lửng, keo, 

những vẫn giữ oxy cho vi sinh vật và một số ion 

kim loại cao trong nước. Thiết bị xử lý nước này 

cũng có thể làm giảm độ cứng của nước để làm 

cho tất cả các thông số kỹ thuật về chất lượng 

nước đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nước sạch, 

thậm chí là tiêu chuẩn của nước khoáng.



Máy phóng nhãn co

• Máy được sử dụng thiết kế độc quyền đa cắt, được làm bằng thép hỗn hợp, vận hành êm, trơn

tru và tăng gấp đôi tuổi thọ. Với cách định hướng vị trí đơn giản và thông số kỹ thuật linh hoạt,

giúp đơn giản hóa rất nhiều thao tác. Vận hành và bảo trì dễ dàng và đơn giản

• Thao tác giao diện người máy rất đơn giản, sử dụng linh kiện cấu thành thiết bị từ những

thương hiệu quốc tế để tăng cường độ tin cậy và khả năng vận hành. Tất cả các động cơ đáp

ứng tốt với các thông số kỹ thuật của EU, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng để cung cấp

hàng hóa theo các tiêu chuẩn của EU. Với tgiết kế “tập trung vào khả năng sử dụng”, với nút

với nút xoay VR để điều chỉnh tốc độ, dễ sử dụng và đa dạng ứng dụng cho hiền hình dạng và

vật liệu khách nhau như chai nhựa, chai thủy tinh, PVC, PET, PS và lon kim loại, …cho thực

phẩm, đồ uống, chất khử trùng, thuốc men, rượu vang và những thứ khác. Máy dễ dàng kết nối

đồng bộ hoạt động tốt với chuyền sản xuất đầy đủ

• Với đội ngũ kỹ thuật mạnh về chất lượng và số lượng, các đặc điểm kỹ thuật của thiết bị có thể

dễ dàng điều chỉnh để cung cấp các thiết bị, giải pháp mở rộng theo yêu cầu đặc biệt của khách

hàng.



Máy dán nhãn keo nóng

Thiết kế tân tiến

• The automatic label length controller can adjust the position of 

I-MARK

• Thiết kế nâng cao

• Dễ dàng để điều chỉnh dao cắt nhãn

• Cụm hút chân không làm bằng vật liệu cứng, chắc để giảm ma 

sát

• Thay đổi nhanh chóng : thiết kế theo mô hình mô-đun và các bộ 

phận thay đổi nhanh chóng để giảm thời gian bảo trì sửa chữa

• Thanh điều chỉnh vị trí của dao điều chỉnh dễ dàng và chính xác

• Các chi tiết bên dưới của cụm hút chân không và dao cắt được 

làm bằng vật liệu chịu nhiệt và chịu mài mòn

• Bộ điều khiển chiều dài nhãn tự động có thể điều chỉnh vị trí 

dựa theo điểm đánh dấu I-MARK



Máy dán nhãn keo nóng

Model HILL–ZR-24

Loại keo Phun keo nóng

Kiểu nhãn Curl label

Ciều dài nhãn (mm) 180-310

Kích thước chai (Đường kính, mm) 30-114

Công suất (chai/giờ) 15000-24000

Chiều cao nhãn 25-205

Vật liệu nhãn Paper, PP, BOPP, PVC, PE

Vật liệu chai(chai hình trụ tròn) PE, PET, GLASS, CAN

Nguồn điện 2.2 Kw/ 380±10%v / 50-60 Hz

Nguồn khí(L/phút) 340-450 

Trọng lượng (kg) 1500 

Kích thước (mm) 2310*1770*1760



Buồng tiệt trùng bằng hơi nước

Thông số kỹ thuật :

Công suất tổng (kW) 9

Nguồn motor(V) 220

Nguồn cấp cho máy(V) 380

Công suất (mét/phút) 0-10

Kích thước (mm) 1,800*590*1700



Máy tạo hơi nước

Thông số kỹ thuật :

Công suất gia nhiệt (kW) 18

Áp lực hơi nước 0.4-0.7

Công suất hơi nước (kg/h) 3.8-22.8

Thể tích nước (L) 28

Kích thước (mm) 630*560*1360



Máy cấp chai tự động

HILL-CT15 là máy xếp và cấp chai tự động, chủ 

yếu sử dụng cho các dây chuyền sản xuất tốc độ 

cao. Máy náy là thiết bị không thể thiếu trên dây 

chuyền sản xuất tốc độ cao với chức năng nạp 

chai tự động, sắp xếp chai và chai soi chai.



Máy đóng gói rút màng co tự động

Ứng dụng :

HILLL - 6545BS máy đóng gói bao bì tự động hoàn toàn, không chỉ được sử dụng độc lập mà còn được sử dụng đồng thời với các 

thiết bị khác để tạo thành dây chuyền sản xuất đồng bộ. Máy tự động tổng hợp, sắp xếp chai hoặc các sản phẩm tương tự khác theo số

lượng và định dạng mong muốn, sau đó bao lại bằng màng co, cuối cùng rút màng co thành phẩm hơi nóng. Các sản phẩm đóng gói 

được ràng buột chắc chắn, thuận tiện torng quá trình vận chuyển và lưu kho. Do đó, nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công 

nghiệp như thực phẩm, dược phẩm, hóa chất và các sản phẩm công nghiệp nhẹ khác.

Features of machine

1) Nhiệt độ được kiểm soát tự động và điều chỉnh nếu cần

2) Dao cắt đường hàn đẳng nhiệt

3) Xylanh dẫn hướng dầu vào với hoạt động ổn định

4) Kiểm soát và điều khiên bằng chương trình điều khiển PLC

5) Phù hợp cho nhiều kích thước chai khác nhau và nhiều kết nối

khác nhau



Máy đóng thùng carton wrap around

Máy tự động xếp thùng carton, xếp chai vào thùng, gập cạnh và dán cạnh bằng keo nóng

Công suất (thùng/phút) 8-25

Công suất (kW) 11.47

Chiều cao băng tải(mm) 1100 ± 50

Chiều cao băng tải thùng (mm) 1100 ± 50

Thông số kỹ thuật :



Máy thổi chai tự động

Tính năng, đặc điểm :

Thông qua giao diện người-máy tính để kiểm soát toàn bộ quy trình làm việc, tự động tải, tự

động thổi, tự động xả chai. Các xylanh ng được lắp ráp với các công tắc cảm ứng từ. Kết nối

với PLC để kiểm soát từng bước và kiểm tra từng xy lanh. Bước tiếp theo sẽ tiếp tục sau khi

bước trước hoàn thành, nếu bước trước chưa hoàn tất, tự động báo động ngừng máy. PLC hiển

thị các vị trí có vấn đề.

Tốc độ nhanh, vị trí chính xác, hoạt động trơn tru.

Loại thiết kế đặc biệt, áp dụng ngàm kẹp đôi, với lực kẹp mạnh. Khuôn có thể được điều chỉnh

theo kích thước chai để tiết kiệm thời gian.

Đèn hồng ngoại xa có cường độ chiếu mạnh, các khuôn phôi được làm nóng đồng đều trong

khi xoay, PLC hoặc bộ điều chỉnh áp suất điện tử điều khiển từng nhóm nhiệt độ riêng biệt.

Thiết kế đặc biệt “gia nhiệt trước” tối ưu hóa quá trình gia nhiệt. Hầm gia nhiệt ngắn và giảm

tiêu thụ năng lượng theo kích thước chai trong khi thổi.

Hệ thống thổi khí bao gồm thổi nhẹ, thổi áp suất cao, áp suất thấp, cung cấp đủ không khí cho

các sản phẩm khác nhau.

Đặt biệt chức năng tái sử dụng khí giúp tăng áp suất thổi và giảm tiêu thụ năng lượng.

Vận hành bao gồm các hình thức thử công và tự động, vận hành bằng tay để lắp ráp thử

nghiệm, vận hành tự động cho sản xuất.

Quá trình sản xuất toàn tự động cho chất lượng tốt nhất và giảm ô nhiễm. Chi phí đầu tư thấp,

hiệu quả cao, dễ vận hành và sửa chữa, an toàn, …



Máy thổi chai tự động

Model HILLD-1800 HILLD-3500 HILLD-4500 HILLD-8000

Số khoang 2 4 6 8

Công suất 1,500 bph 3,200 bph 4,500-5,000 bph 8,000-12,000 bph

Độ dày khuôn 300 mm. 300 mm. 300 mm. 300 mm.

Nguồn điện 380 V/ 3 Phrase / 50 Hz 380 V/ 3 Phrase / 50 Hz 380 V/ 3 Phrase / 50 Hz 380 V/ 3 Phrase / 50 HZ

Công suất tổng 15 KW 35 KW 60 KW 78 KW

Kích thước thân máy

(L x W x H)

2.25 X 1.65 X 2.0 mm. 3.65 X 1.65 X 2.0 mm. 5.5 X 1.65 X 2.0 mm. 8.55 X 2.0 X 2.0 mm.

Băng tải 1.5 X 1.5 X 2.2 mm. 1.5 X 1.5 X 2.2 mm. 1.5 X 1.5 X 2.2 mm. 2.1 X 1.5 X 2.2 mm.

Trọng lượng 2 T 3 T 4.8 T 7.8 T
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