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DANH MỤC TRƯNG BÀY

• Máy móc thiết bị nhà máy

• Máy khắc & đánh dấu

• Thiết bị làm sạch & Hệ thống làm sạch không 
khí

• Dụng cụ cắt & gia công cắt gọt

• Máy đúc & khuôn

• Máy móc, thiết bị và phụ tùng trong sản xuất 
tự động hóa

• Máy tiện, máy phay, máy ép uốn

• Hóa chất và chất bôi trơn

• Máy định hình & hoàn thiện

• Hàn và xi mạ

• Hệ thống kiểm soát kho hàng / xử lý hậu cần

• Máy cắt laser và hệ thống laser

• Xử lý vật liệu, hoàn thiện bề mặt, xử 
lý nhiệt

• Đo lường & hệ thống đo lường

• Thiết bị đo cơ khí chính xác

• Máy đánh bóng & hoàn thiện bề mặt

• Thiết bị truyền tải điện

• CAD/CAM/CAE

• Hệ thống gia công

• Kim khí & Ngũ Kim

• Phần mềm & Thiết kế – Sản xuất

• Hệ thống nén khí

• Hệ thống tích hợp toàn diện

• Kiểm tra & Đo lường

• Hệ thống cân bằng và phân tích



• Máy định hình kim loại và máy cắt kim loại 
tấm
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TÌM HIỂU THÊM 

VIMF SERIES 2022          |  Tải Brochure
  

VIAF SERIES 2022           |  Tải Brochure 

VMAT SERIES 2022          |  Tải Brochure 

3DF SERIES 2022             |  Tải Brochure 

RAV SERIES 2022             |  Tải Brochure 

PACK VIETNAM 2022        |  Tải Brochure 

SMARTEX VIETNAM 2022 |  Tải Brochure 

Hỗ trợ thông tin các triển lãm

VIMF SERIES , VIAF SERIES,VMAT SERIES , 3DF 
SERIES, RAV SERIES , VIEF

Liên hệ :

Ms. Vicky Vo | (+84 ) 906 472 029

E: vicky@vietnamindustrialfiesta.com 
----------------------

PACK VIETNAM 2022, SMARTEX VIETNAM 2022

Liên hệ :

Ms. Suong | (+84 ) 932 160 840   E: suong@vimf.vn

THEO DÕI CHÚNG TÔI 

Để cập nhập những thông tin triển lãm và thông báo sớm nhất từ ban tổ chức 

 
 
 

OMG EVENTS MANAGEMENT CO LTD 
 

135 Nguyen Thi Nhung St., Van Phuc City, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh City, 
Vietnam 

 www.omg-expo.com     
T: +84 28 66861210 

Hotline: +84 932 160 840 
E:  info@omg-expo.com 

 
Vietnam – Thailand – Malaysia – Indonesia – Philippines – Singapore 

 
 

Hủy liên hệ của tôi trong danh sách này 
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