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MÁY CẮT PLASMA CNC 

Công ty cổ phần Cơ Khí Chính Xác VN – J là công ty chuyên thiết kế, chế tạo máy cắt Plasma 

CNC tại Việt Nam. Được mệnh danh là 1 trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực tự sản xuất 

máy cắt CNC trong nước. Với kinh nghiệm trên 10 năm tự sản xuất máy cắt CNC chúng tôi tự 

hào là đơn vị dẫn đầu trong trong lĩnh vực chế tạo. Quý khách hàng có nhu cầu cần tư vấn chọn 

lựa máy cắt Plasma CNC thì vui lòng liên hệ với hệ thống để được tư vấn miễn phí thông tin chi 

tiết về sản phẩm. 

Tư vấn và báo giá sản phẩm máy cắt Plasma CNC miễn phí: 024.37738362 

VN-J cam kết chế tạo ra những dòng sản phẩm máy cắt Plasma CNC => Giá cả cạnh tranh, sản 

phẩm chất lượng nhất thị trường Việt Nam 

DÒNG SẢN PHẨM MÁY CẮT PLASMA CNC 

 

MÁY CẮT PLASMA CNC DẠNG CỔNG ĐA NĂNG 

ProCut dạng cổng đa năng được thiết kế để mang đến độ ổn định và hiệu suất cao nhất, đáp ứng 

nhu cầu sản xuất đa dạng với 2 tính năng cắt bằng oxy-gas và cắt plasma. Sự kết hợp hoàn hảo 

giữa kinh nghiệm đúc kết và sáng tạo không ngừng mang đến một thiết kế tinh xảo vượt tư duy 

thông thường. ProCut xứng đáng là sự lựa chọn hiệu quả về mặt kinh tế và chất lượng. 

http://procut.com.vn/may-cat-plasma-cnc/
http://procut.com.vn/san-pham/may-cat-plasma-cnc-dang-cong-da-nang/
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MÁY CẮT PLASMA CNC DẠNG BÀN 

Máy cắt CNC dạng bàn có tốc độ và độ chính xác cao, tích hợp cùng hệ thống cắt plasma tạo 

ra những sản phẩm cắt chất lượng tốt nhất. Thiết kế nhỏ gọn bao gồm hệ thống máy cắt CNC, 

bàn cắt và hệ thống hút khói. Máy cắt dạng bàn được tạo ra nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu 

về diện tích mặt sàn hẹp, thời gian lắp đặt nhanh, dễ dàng vận hành, sử dụng. 

 

QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ CHUY ÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ 

ĐƯỢC TƯ VẤN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ MÁY CẮT PLASMA CNC PHÙ HỢP 
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