Thư mời
Sự kiện: Giới thiệu máy chấn thế hệ mới HRB-ATC
Kính gửi Quý khách hàng,
Cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của quý khách hàng
trong suốt thời gian qua
Với mục đích giới thiệu công nghệ mới cũng như tối
ưu hóa hệ thống sản xuất hiện có, chúng tôi rất hân hạnh
được mời quý khách hàng tham gia sự kiện được tổ chức
tại trung tâm kỹ thuật AMADA về thế hệ máy chấn mới với
tính năng thay chày cối tự động và khả năng nâng cấp các
giải pháp chấn về sau. Do trong thời gian này tình hình dịch
bệnh đang diễn biến phức tạp, chúng tôi xin phép được
thực hiện sự kiên này qua hình thức trực tuyến.
Hy vọng quý khách hàng có thể tìm thấy các giải pháp mới
trong gia công cũng cải thiện chất lượng và năng suất
trong khâu gia công này
Trân trọng,
Tổng Giám đốc
Oinuma Nobuyoshi

Lịch trình

Ngày 28 tháng 05 năm 2021
10:00〜11:00
v
v
v
v
v

Giới thiệu về AMADA.
Giới thiệu về máy chấn thế hệ mới thay chày cối tự động
Giới thiệu về các giải pháp chấn có thể nâng cấp.
Chạy trình diễn máy thực tế tại trung tâm kỹ thuật
Hỏi đáp các vấn đề liên quan.
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