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MECAL .,JSC
Thư ngỏ

Công ty cổ phần Cơ Khí Thành An                                                                           với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực sản xuất chuyên sâu về: Con lăn, băng tải, băng chuyền. Trải qua một quá
trình phấn đấu không ngừng và chuyên môn hóa cao, quy trình sản xuất khoa học,
năng suất lao động được đẩy lên mức cao nhất chính vì vậy sản phẩm con lăn
băng tải, băng chuyền của Thành An luôn có chất lượng cao và giá thành cạnh
tranh nhất trên thị trường. Đến với chúng tôi quý khách hàng sẽ được tư vấn một
cách chuyên nghiệp và tận tình nhất. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý
khách hàng ‘‘  Chi Phí Thấp Nhất - Chất Lượng Tối Ưu - Dịch Vụ Chuyên Nghiệp’’   .
Với phương châm hoạt động  ‘‘      Đảm bảo chất lượng cao, dịch vụ chăm sóc
trước và sau bán hàng tốt, giá thành cạnh tranh và luôn luôn giữ chữ tín’’ . Chính
vì thế mà khách hàng đã đến với Thành An luôn muốn được hợp tác lâu dài. Sự
hài lòng của khách hàng là kim chỉ nam, mục tiêu phấn đấu của chúng tôi.
            Qua nhiều năm hoạt động Thành An đã chứng tỏ được các thế mạnh
của mình trên thị trường ở các lĩnh vực như:
      Tư vấn thiết kế, sản xuất và lắp đặt, nâng cấp, sửa chữa các loại băng tải,
hệ thống băng tải, băng chuyền các loại như: băng tải PVC, băng tải cao su,
băng tải chịu nhiệt, băng tải đai,...trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí
nghiệp, xưởng sản xuất,...
     Là nhà cung cấp và thay thế các sản phẩm con lăn ( Con lăn tiêu chuẩn và
phi tiêu chuẩn), dàn hệ thống con lăn, rulô, bàn thao tác, dàn con lăn đa
hướng...
     Tiếp nhận tư vấn và triển khai thiết kế lắp đặt các hệ thống băng tải, băng
chuyền cho các nhà máy lắp ráp công nghiệp, khoáng sản, khai thác mỏ, hóa
thực phẩm, lương thực thực phẩm, chế biến gỗ,...
     Sản xuất và cung cấp các loại giá kệ, xe đẩy hàng, bàn thao tác cho công
nhân,...
    Sản xuất mua bán cao su kĩ thuật
    Gia công cơ khí chế tạo máy.  

          Công ty Thành An xin gửi lời chào trân trọng nhất đên quý khách hàng và
xin cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian quan tâm, hợp tác với Công ty
Thành An. Một lần nữa Công ty Thành An xin chúc cho quý khách hàng ngày
một phát triển lớn mạnh, vững chắc và trường tồn. Chúc cho sự hợp tác của
Thành An và quý khách hàng luôn bền chặt. Sự hài lòng, tín nhiệm của quý
khách hàng là phương châm hoạt động của Thành An
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Tang băng tải

Kích thước tang băng tải

Tang chủ động
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Con lăn trụ

Kích thước con lăn trụ

Con lăn Trụ 
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Con lăn làm sạch băng tải
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Con lăn giảm chấn
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Con lăn Giảm chấn
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Kích thước con lăn dẫn hướng

Con lăn dẫn hướng
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Kích thước con lăn côn

Con lăn côn
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Con lăn côn tự lựa

* Kích thước chiều dài L dựa theo kích thước con lăn trụ tương ứng;

Con lăn côn



Kích thước con lăn dây

Hình ảnh con lăn dây
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Giá đỡ tự lựa con lăn lắp đĩa cao su côn

Giá đỡ tự lựa con lăn côn bọc cao su
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Giá đỡ con lăn tự lựa
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Băng tải pvc

Băng tải cao su
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Phụ kiện con lăn
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