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MÁY NẮN THẲNG 
 
Máy Nắn Thẳng dùng để nắn/uốn thẳng ray sắt trước khi lắp ráp trong ngành công nghiệp đường 

sắt. Sản phẩm được thiết kế và chế tạo bởi công ty cổ phần cơ khí chính xác VN – J. Công ty cổ 

phần cơ khí chính xác VN – J là công ty với hơn 10 năm kinh nghiệm có mặt trên thị trường Việt 

Nam. Với mục tiêu người Việt dùng gàng Việt , công ty chúng tôi đã quyết định nghiện cứu và chế 

tạo máy nắn thẳng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng trong nước và để các nước 

bạn biết đến thương hiệu tại Việt nam. 

 
Máy Nắn Thẳng 

 

Với nhiều năm nghiên cứu công ty đã cho ra dòng sản phẩm máy nén thẳng gọn nhẹ, có thể dễ 

ràng di chuyển ra các công trình, nhà xưởng. Máy được thiết kế là dòng máy tự động cho năng 

suất hiệu quả công việc cao, giúp đáp ứng được tiến độ thi công công trình. 

Để biết thêm thông tin về sản phẩm của công ty chúng tôi vui lòng khách hàng liên hệ ngay cho 

chúng tôi để được tư vấn miễn phí và chọn sản phẩm phù hợp lĩnh vực kinh doanh. 

Liên hệ hotline: 0963 227 386 – 04 243 773 8362 
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