
   

  Chi Nhánh Công Ty TNHH Bosch Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh 

Bosch Rexroth – Bộ phận Tự động hóa nhà máy 

Điạ chi:̉ Tầng 14, Tòa nhà Đức - Deutsches Haus,  

Số 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chi ́Minh 

Điện thoại:    +84 28 6285 7404                  Fax:   +84 28 6258 3692 

Email: bosch.rexroth@vn.bosch.com    

Web:  www.boschexroth.vn 

s 

 

   THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO 
  

  “Giải phaṕ Truyền động và Điều khiển 

   Bosch Rexroth cho ngành Thực phâm̉, 

   Giải khat́ và Chế biến thủy sản” 
 

     

 

    

 
 

 

 

 
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quỳnh 

Điạ chi:̉ số 9, đường 65, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM 

Điện thoại:     +84 283 771 5330 

Fax:                  +84 283 771 5320 

Email:      info@quynh.vn 

Website: www.quynh.vn 
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 Hội thảo “Giải phaṕ Truyền động và Điều khiển 
Bosch Rexroth cho ngành Thực phâm̉, Giải khat́ và  
Chế biến thủy sản” 
 

     
   

Công nghệ Truyền động và  

Điều khiển điện 
Bosch Rexroth cung cấp các san̉ 

phẩm và giải pháp với công nghệ 

tiên tiến nhất cho nhiều ứng dụng 

trong các liñh vực khác nhau như: 

tự động hóa, thực phẩm, đóng gói, 

chế biến, thủy hải sản, dệt may, chế  

tạo máy. 

 

 

   

Công nghệ Truyền động  

tiṇh tiến 

Bosch Rexroth cung cấp cać sản 

phẩm và giải pháp với chất lượng 

vượt trội, giúp giam̉ chi phi ́ vận 

hành, tiết kiệm năng lượng, đạt hiệu 

suất cao và giảm thiểu tác động môi 

trường. 

 

 

 

Công nghệ Lăṕ raṕ 

 

Bosch Rexroth cung cấp những giải 

pháp lắp ráp hoàn chin̉h: hệ thống 

băng tải, hệ thống chuyển giao và 

nhận dạng, góp phần nâng cao hiệu 

quả các hoạt động sản xuất của bạn. 

 

 

  

Kińh gửi Quy ́khách hàng, 

 

Bosch Rexroth là tập đoàn kỹ thuật hàng đầu trong các lĩnh vực 

Thiết bị tự động hóa nhà máy, Ứng dụng cơ giới, Ứng dụng máy 

móc, Thiết bị và kỹ thuật cơ khí, nhằm phát triển những linh kiện 

tiên tiến cũng như các giải pháp và dịch vụ chuyên biệt cho từng 

hệ thống. 

 

Bosch Rexroth kết hợp cùng Công ty cổ phần công nghệ Quỳnh – 

đối tác kinh doanh của Bosch Rexroth – trân trọng kińh mời Quy ́

khách hàng đến tham dự Hội thảo “Giải pháp Truyền động và 

Điều khiển Bosch Rexroth cho ngành Thực phẩm, Giải khát và 

Chế biến thủy sản”. 

    

Địa điểm:        Phòng hội nghi ̣số 3 & 4, 

Khách sạn Vinpearl, số 209 đường 30/4,  

Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

 Thời gian:        9:00 – 15:00 |  

                           Thứ năm, ngày 28 tháng 6 năm 2018  

 

Rất hân hạnh được đón tiếp Quy ́vi ̣tại buổi Hội thảo. 

 

 

Trân trọng, 

 

 

Bosch Rexroth Việt Nam & Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Quỳnh  

 

 

    

 

 
Chương triǹh hội thảo 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 

9:00 – 9:30 Đăng ky ́và đón khách 

9:30 – 9:40 
Giới thiệu về Tập đoàn Bosch và Bosch 
Rexroth 

9:40 – 9:45 
Giới thiệu Bộ phận Tự Động Hóa  
Nhà Máy 

9:45 – 9:50  
Giới thiệu Công ty cổ phần công nghệ 
Quỳnh 

9:50 – 10:20 
Giải pháp đóng gói với Robot  
Pick & Place 

10:20 – 10:50 Các giải pháp tiết kiệm năng lượng 

10:50 – 11:10 Nghỉ giải lao 

11:10 – 11:30 Kỹ thuật truyền động tiṇh tiến 

11:30 – 12:00 
Băng tải VarioFlow plus sử dụng trong 
ngành chế biến thủy sản 

12:00 – 12:15 Dic̣h vụ kỹ thuật 

12:15 – 12:30 Hỏi đáp 

12:30 – 13:30 Tiệc trưa 

13:30 – 15:00 

Tương tác thực tế 

 Robot Pick & Place 

 Biến tần EFC/VFC 

 Công nghệ lắp ráp 

 


