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D Ị C H V Ụ  P H Ủ Đ Ắ P C Ứ N G 
H Ợ P K I M S I Ê U  C H Ị U M Ò N 

 
 

Các chi tiết quyết định chất lượng và năng suất 

của nhà máy sản xuất gạch ngói từ  đất  sét 

nung như dao nhào, cánh vít xoắn và sơ mi trục 

đùn thường bị mài mòn phá hủy rất nhanh do 

ma sát và lực ép lớn. Tuổi thọ của phụ tùng đúc 

trong nước đang được tính chỉ bằng tuần. Công 

ty cổ phần HTH Trường Phát ứng  dụng công 

nghệ phủ đắp cứng hợp kim từ CHLB Đức, đã 

chứng minh chất lượng lớp phủ vượt trội: tuổi 

thọ gấp tối thiểu 5 lần truyền thống, phôi gốc 

luôn có thể tái sử dụng 3 - 5  năm, biên dạng  

chế tạo / phục hồi trơn mượt tối ưu giúp chạy 

căng tải ngay khi lắp lên máy. 

 

Ứng dụng: 1   

❑ Dao nhào; dao gạt, vét hành tinh. 

❑ Cánh vít xoắn nhào, đùn ép gạch ngói. 

❑ Sơ mi trục đùn. 

❑ Quả đào khuôn gạch. 

❑ Con lăn máy nghiền xa luân. 

❑ Tấm lưỡng kim. 
  2  
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Bộ cánh vít xoắn Händle – CHLB Đức sau phục hồi. Độ bền đạt 

  1 135% so với phụ tùng nhập gốc. Chứng nhận bởi chuyên gia Hiệp 
hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam(VIBCA) 

  2 Đầu tên lửa đùn ép gạch ngói, trước và sau phục hồi biên dạng. 

  3 Cánh vít nhào. 

  4 Dao nhào tiêu chuẩn xuất khẩu. Sản xuất tại HTH Trường Phát. 

  5 Dao vét, gạt máy trộn hành tinh. 

  6 Sơ mi trục đùn cho một nhà máy lớn ở Đông Triều, Quảng Ninh. 

  7 Quả đào khuôn gạch. 

  8 Lớp phủ hợp kim tự động hóa 100%. 

  7  

  8  
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