
Máy đóng gói cân định lượng có khả năng xác định chính xác khối lượng nguyên liệu với tốc độ
cao cho khả năng đóng gói hiệu quả, nhanh chóng.

Thân máy được làm bằng sắt sơn tĩnh điện, kết cấu
chắc chắn. Các bộ phận tiếp xúc với nguyên liệu đều
làm bằng thép không gỉ cao cấp SUS 304.

Chế độ tự động điều chỉnh và thiết lập các thông số
điều khiển về trọng lượng, hình dạng, chân không,
áp lực hàn nhiệt, truyền tải,...

Máy có khả năng hoạt động liên tục ở môi trường từ
5-40°C và độ ẩm lên đến 90%

V.M.S cung cấp đầy đủ giải pháp đóng gói, hút chân không bán tự động đến tự động hoàn toàn
cho đến các dòng máy đóng gói may hoặc hàn nhiệt miệng túi…

Máy có nhiều kiểu đóng cho các cỡ túi khác nhau để đóng gói cho nông sản như: gạo, đậu, ngũ
cốc, cà phê, thực phẩm khô, sản phẩm dạng hạt, sản phẩm mịn như bột…

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

MÁY ĐÓNG GÓI NÔNG SẢN TỰ ĐỘNG JIALONG
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Cân định lượng tự động có hệ thống chống rung, chống nhiễm 
trong quá trình cân, đảm bảo cân chính xác.

Thân máy được làm bằng sắt sơn tĩnh điện, kết cấu chắc chắn
các bộ phận tiếp xúc với nguyên liệu đều làm bằng thép không
gỉ cao cấp SUS 304.

Vị trí đầu ra có ngàm kẹp miệng túi tự động, giúp cố định vị trí
túi chắc chắn không bị rơi.

Bộ phận ngàm nhiệt cao cấp: HF-500 với khả năng hàn miệng
túi đẹp và nhanh chóng.

Máy có hệ thống cảnh báo và sửa lỗi tự động. Nút khởi động
lại hệ thống với các thông số chuẩn.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

MÁY ĐÓNG GÓI HÀN MIỆNG TÚI
Đóng bao và hàn miệng cho các loại túi nhựa PE có trọng
lượng từ 0.5 đến 5Kg: phù hợp cho các sản phẩm nông sản
dạng hạt: Lúa, gạo, bắp, hạt giống, đường, các loại đậu, ...

ỨNG DỤNG MÁY

MODEL DCS-5S-3A
Phạm vi đóng gói (Kg)

Tốc độ đóng gói (túi/ giờ)

0.5 - 5

700 - 1000

Sai số (%) 0.5

Khối lượng cân lớn nhất (Kg) 5

Điện áp sử dụng AC 220V 50Hz

Kích thước máy (mm) 1200 x 900 x 2550

Công suất (kW) 0.8

Nguồn khí nén (bar)

Lưu lượng (m³/ h)

4 - 6

1
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Đóng bao và may miệng cho các loại bao như bao tải PP
(bao tải dứa), bao tải đay, phù hợp cho các sản phẩm nông
sản dạng hạt: Lúa, gạo, đường, bắp, các loại đậu, ...

ỨNG DỤNG MÁY
Cân định lượng tự động có hệ thống chống rung, chống nhiễm 
trong quá trình cân, đảm bảo cân chính xác.

Trang bị máy may miệng bao, cắt chỉ tự động.

Điều chỉnh chiều dài đường may, chiều cao đầu may miệng túi.

Băng tải sản phẩm SFJ-2200GM dài 2.2m nâng hạ bằng tay.

Máy có hệ thống cảnh báo và sửa lỗi tự động.

Nút khởi động lại hệ thống với các thông số chuẩn.

Dễ dàng tích hợp hệ thống in NSX-HSD, máy dò, máy kiểm tra,
máy đóng thùng carton tự động...

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

MÁY ĐÓNG GÓI MAY MIỆNG TÚI
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DCS-25K-3C
2-25 25-50

600-900 300-400

0.5

50

AC 380V 50Hz

1.1

MODEL DCS-25K-3A
Phạm vi đóng gói (Kg)

Tốc độ đóng gói (túi/ giờ)

5-25 25-50

600-900 300-400

Sai số (%) 0.5

Khối lượng cân lớn nhất (Kg) 25

Điện áp sử dụng AC 380V 50Hz

Công suất (kW) 1.1

Nguồn khí nén (bar)

Lưu lượng (m³/ h) 

4 - 6

1

4 - 6

1

4 - 6

1

DCS-25K-6A
5-25 25-50

600-900 300-600

0.5

25

AC 380V 50Hz

1.1
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1200 x 800 x 2650Kích thước máy (mm) 1200 x 800 x 2650 900 x 800 x 2650



DCS-25K-L1 DCS-25K-L3
5-50

450-500 200-220

0.2

25

AC 380V 50Hz

2 1.5

6

1.5

MODEL DCS-25K-H10
Phạm vi đóng gói (Kg)

Tốc độ đóng gói (túi/ giờ)

5-25

900-1400

Sai số (%) 0.5

Khối lượng cân lớn nhất (Kg) 25

Điện áp sử dụng AC 380V 50Hz

Công suất (kW) 1.1

Nguồn khí nén (bar)

Lưu lượng (m³/ h)

4 - 6

13

DCS-50-A3
5-50

300-500

0.2

50

AC 380V 50Hz

1.1

4 - 6

1
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3500 x 1800 x 3000Kích thước máy (mm) 2800 x 1050 x 3200 3100 x 1050 x 2550



Đóng bao và hút chân không dạng dẹp cho các loại bao 
nhựa PE phù hợp cho các sản phẩm nông sản dạng hạt
bột: Lúa, gạo, thực phẩm khô, ngũ cốc, các loại đậu,...

ỨNG DỤNG MÁY

Thân máy được làm bằng sắt sơn tĩnh điện, các bộ phận tiếp xúc
với nguyên liệu đều làm bằng thép không gỉ cao cấp SUS 304.

Máy đóng gói tự động PZB Series là thế hệ máy mới với chức
năng đóng gói hoàn toàn tự động kết hợp hút chân không dạng
túi dẹp.

Màn hình cảm ứng điều khiển toàn bộ quá trình cân – cấp liệu –
hút chân không – hàn miệng túi – xả liệu.

Dễ dàng tích hợp hệ thống in NSX-HSD, máy dò, máy kiểm tra,
máy đóng thùng carton tự động...

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:

MÁY ĐÓNG GÓI HÚT CHÂN KHÔNG 
TÚI DẸP
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PZB-900-F8
2-5

600-800

0.5

10

AC 380V 50Hz

9.45

6

50

MODEL PZB-500-F5
Phạm vi đóng gói (Kg)

Tốc độ đóng gói (túi/ giờ)

0.5-10

360-500

Sai số (%) 0.5

Khối lượng cân lớn nhất (Kg) 10

Điện áp sử dụng AC 380V 50Hz

Công suất (kW) 3.3

Nguồn khí nén (bar)

Lưu lượng (m³/ h)

6

3

PZB-900-F10
5-10

600-800

0.5

10

AC 380V 50Hz

9.45
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3600 x 1350 x 2400Kích thước máy (mm) 2215 x 1845 x 2220 3600 x 1350 x 2400

6

50



Đóng bao hút chân không túi 6 cạnh, túi lập phương túi
nhựa PE phù hợp cho các sản phẩm nông sản dạng như:
Lúa, gạo, thực phẩm khô, ngũ cốc, các loại đậu,...

ỨNG DỤNG MÁYTÍNH NĂNG NỔI BẬT:

Chế độ tự động điều chỉnh và thiết lập các thông số điều khiển
và hút chân không bảo quản tốt sản phẩm bên trong.

Thân máy được làm bằng sắt sơn tĩnh điện, các bộ phận tiếp xúc
với nguyên liệu đều làm bằng thép không gỉ cao cấp SUS 304.

Máy đóng gói tự động thế hệ mới với khả năng hút chân không
dạng túi 6 cạnh, hay còn gọi là túi lập phương.

Màn hình cảm ứng điều khiển toàn bộ quá trình cân – cấp liệu –
hút chân không – hàn miệng túi – xả liệu.

Dễ dàng tích hợp hệ thống in NSX-HSD, máy dò, máy kiểm tra,
máy đóng thùng carton tự động...

MÁY ĐÓNG GÓI HÚT CHÂN KHÔNG 
TÚI 6 CẠNH
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LZB-300-R5
0.5-5

300-360

0.5

5

AC 380V 50Hz

3.5

6

3

MODEL LZB-300-FR5
Phạm vi đóng gói (Kg)

Tốc độ đóng gói (túi/ giờ)

0.5-5

200-360

Sai số (%) 0.5

Khối lượng cân lớn nhất (Kg) 5

Điện áp sử dụng AC 380V 50Hz

Công suất (kW) 3.8

Nguồn khí nén (bar)

Lưu lượng (m³/ h) 

6

3

LZB-600-R10
0.5-5

540-600

0.5

5

AC 380V 50Hz

4

6

3
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1900 x 2500 x 2400Kích thước máy (mm) 1750 x 1250 x 2460 3600 x 1350 x 2500



LZB-120-M3
12.5-25

100-120

0.5

25

AC 380V 50Hz

2120 x 2382 x 2130

3.7

6

4

MODEL LZB-700-R7
Phạm vi đóng gói (Kg)

Tốc độ đóng gói (túi/ giờ)

0.5-2.5

680-880

Sai số (%) 0.5

Khối lượng cân lớn nhất (Kg) 3

Điện áp sử dụng AC 380V 50Hz

Kích thước máy (mm) 3600 x 1350 x 2400

Công suất (kW) 5

Nguồn khí nén (bar)

Lưu lượng (m³/ h) 

6

7

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
Địa chỉ: 3D4 Khu biệt thự Thạnh Xuân, Phường Thạnh Xuân,
Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
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