ในกรณีบดพลาสติกลอยน้า เช่น
PE,PP ใช้พนักงาน 1 คน ตักเกล็ด
พลาสติก ใส่เครื่องสะบัดหมาด

เครื่องจักร ในระบบรีไซเคิลพลาสติก
PET,PE,PP Recycle system by RUX69

สายพานลาเลียง เครื่องบดพลาสติก

สกรูขัดเกล็ด

สกรูล้างเกล็ด
x2

เครื่องแยกฝา-หลอด

เครื่องสะบัดหมาด

เครื่องอบแห้ง ไซโล และ กะบะ QC

เครื่องบด-ย่ อย พลาสติก (Crusher Machine)
รุ่ น RUX1-100
ขนาดปากเครื่ อง
185 cm.x150 cm.x85 cm.
ขนาดห้ องโม่
150cm X 85 cm X 85 cm.
ความสูง
270 cm.
จานวนใบมีด
ใบสัน้ 21 ใบ,ใบยาว 4 ใบ
กล้ ามหนา
2.0 นิ ้ว
ใบมีดหนา
6/8 นิ ้ว
ชนิดใบมีด
Japan steel S50C
ชุบแข็ง
55 HRC
น ้าหนักลูกตุ้ม
ข้ างละ 250 กิโลกรัม
กาลังมอเตอร์
100 แรงม้ า
มอเตอร์
รับประกัน 2 ปี
ไฟฟ้า
3 เฟส 4 สาย 380 V.
ขนาดเพลากลาง
6 นิว้
น ้าหนัก
2 ตัน
กาลังการผลิต
2.0 – 3.0 ตัน/ชั่วโมง
ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดพลาสติกและความคมของใบมีด

เครื่องบด-ย่ อย พลาสติก (Crusher Machine)
รุ่ น RUX1-75
ขนาดปากเครื่ อง
185 cm.x140 cm.x85 cm.
ขนาดห้ องโม่
120cm X 85 cm X 85 cm.
ความสูง
270 cm.
จานวนใบมีด
ใบสัน้ 18 ใบ,ใบยาว 4 ใบ
กล้ ามหนา
1.5 นิ ้ว
ใบมีดหนา
6/8 นิ ้ว
ชนิดใบมีด
Japan steel S50C
ชุบแข็ง
55 HRC
น ้าหนักลูกตุ้ม
ข้ างละ 250 กิโลกรัม
กาลังมอเตอร์
75 แรงม้ า
มอเตอร์
รับประกัน 2 ปี
ไฟฟ้า
3 เฟส 4 สาย 380 V.
ขนาดเพลากลาง
6 นิว้
น ้าหนัก
2 ตัน
กาลังการผลิต
1.5 – 2.0 ตัน/ชั่วโมง
ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดพลาสติกและความคมของใบมีด

เครื่องบด-ย่ อย พลาสติก (Crusher Machine)
รุ่ น RUX1-50/60
ขนาดปากเครื่ อง
185 cm.x120 cm.x85 cm.
ขนาดห้ องโม่
102cm X 76 cm X 76 cm.
ความสูง
250 cm.
จานวนใบมีด
ใบสัน้ 15 ใบ,ใบยาว 4 ใบ
กล้ ามหนา
1.5 นิ ้ว
ใบมีดหนา
6/8 นิ ้ว
ชนิดใบมีด
Japan steel S50C
ชุบแข็ง
55 HRC
น ้าหนักลูกตุ้ม
ข้ างละ 250 กิโลกรัม
กาลังมอเตอร์
50-60 แรงม้ า
มอเตอร์
รับประกัน 2 ปี
ไฟฟ้า
3 เฟส 4 สาย 380 V.
ขนาดเพลากลาง
5 นิว้
น ้าหนัก
1.5 ตัน
กาลังการผลิต
1-1.5 ตัน/ชั่วโมง
ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดพลาสติกและความคมของใบมีด

เครื่องบด-ย่ อย พลาสติก (Crusher Machine)
รุ่ น RUX1-40
ขนาดปากเครื่ อง
185 cm.x120 cm.x85 cm.
ขนาดห้ องโม่
75 cm X 76 cm X 76 cm.
ความสูง
250 cm.
จานวนใบมีด
ใบสัน้ 12 ใบ,ใบยาว 4 ใบ
กล้ ามหนา
1.5 นิ ้ว
ใบมีดหนา
6/8 นิ ้ว
ชนิดใบมีด
Japan steel S50C
ชุบแข็ง
55 HRC
น ้าหนักลูกตุ้ม
ข้ างละ 250 กิโลกรัม
กาลังมอเตอร์
40 แรงม้ า
มอเตอร์
รับประกัน 2 ปี
ไฟฟ้า
3 เฟส 4 สาย 380 V.
ขนาดเพลากลาง
5 นิว้
น ้าหนัก
1 ตัน
กาลังการผลิต
700 kg. -1.0 ตัน/ชั่วโมง
ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดพลาสติกและความคมของใบมีด

ลักษณะพิเศษของเครื่องบดพลาสติก RUX69
•ใช้ ใบมีดตัดระบบ ”แขนเกี่ยวแกนเหวี่ยง” ซึง่ จะก่อให้ เกิดพลังการบด-ย่อย ได้ อย่างมหาศาล โดยไม่จาเป็ นต้ องใช้
แรงกดวัตถุที่ต้องการบดจากด้ านบน สามารถ บดวัสดุชิ ้นใหญ่ๆได้ โดยไม่ต้องตัดเป็ นชิ ้นเล็กๆก่อน
•ลักษณะการเคลื่อนที่ของใบมีดเป็ นแบบ”เฉือน” ไม่ใช่”สับ” ทาให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทางาน เสียงเบาลง
เกล็ดออกไวขึ ้น เปลืองไฟน้ อยลง ใบมีดสึกหรอช้ าลง ฯลฯ
•เครื่ องจักรเป็ นระบบ กึ่ง น็อคดาวน์ ชิ ้นส่วนเป็ นอิสระต่อกัน สามารถถอดแยกได้ ง่ายดาย สะดวกต่อการ ปรับเปลี่ยน
ซ่อมแซม เช่น ถอดตะแกรงเปลี่ยนทางช่องด้ านหน้ าเครื่ องได้ เลย โดยไม่ต้องถอดใบมีดก่อน หรื อการถอด-ใส่ใบมีดที่
สะดวกรวดเร็ว จากด้ านหน้ าฯลฯ
•Easy&Safe ด้ วยระบบกดปากเครื่ องลง เมื่อจะทาการ ลับมีดหรื อเปลี่ยนมีด ซึง่ จะต่างจากเครื่ องที่ต้องดันปากเครื่ อง
ขึ ้น กดลงปลอดภัย ไม่เปลืองแรง
•มีแผ่นPVCปิ ดปากเครื่ องโม่ เพื่อป้องกันเศษพลาสติกกระเด็นใส่พนักงาน
•น็อตจับใบมีดใช้ “น็อตหัวจมและแหวนสปริง” เพื่อความสนิทแน่นของใบมีด และในระยะยาวหัวน็อตจมจะไม่สกึ
หรอ เหมือนน็อตหัวเหลี่ยมทัว่ ไป ซึง่ เสี่ยงต่อการขันมีดไม่แน่น
•ใช้ “ประกับเหล็ก” จับใบมีด แทนการจับด้ วยแหวน เหมือนเครื่ องทัว่ ๆไป เพื่อความแน่นหนาของใบมีด หมดห่วงเรื่ อง
มีดหลุด มีดเลื่อน
•ใบมีดทังหมดชุ
้
บแข็งพิเศษ เป็ นการชุบแข็งทังใบ
้ ด้ วยระบบ Carburization
•ติดตังระบบเซฟตี
้
้ ทัง้ Emergency Stop และ Limit switch ตามมาตาฐาน Safety

สกรู ขัดเกล็ด (Cleaner Screw)
ความยาว
300 cm.
เส้ นผ่ าศูนย์ กลาง
10 นิว้
.
กาลังมอเตอร์
10 แรงม้ า
มอเตอร์
รับประกัน 2 ปี
กลไกออกแบบให้ ลาเลียงเกล็ดพลาสติกออกจากเครื่องบด
พร้ อมกับขัดทาความสะอาดเกล็ด ควบคู่กันไป ทาให้ เกล็ดที่
ออกมาสะอาด หมดจด

สกรู ล้างนา้ สะอาด (Cleaner Machine)
ความยาว
300 cm.
เส้ นผ่ าศูนย์ กลาง
8 นิว้
.
กาลังมอเตอร์
2 แรงม้ า 1:5
มอเตอร์
รับประกัน 2 ปี
กลไกออกแบบให้ ทาความสะอาดเกล็ดพลาสติกที่ยังปนเปื ้ อน
สิ่งสกปรกที่เกาะติดตามผิวพลาสติกออก ก่ อนจะลงสู่เครื่องแยก
จมลอย เพื่อลดความสกปรกของนา้ ในเครื่องแยกฝา ซึ่งจะ
สามารถประหยัดนา้ ได้ อย่ างมหาศาล

เครื่องแยกลอย-จม พลาสติก ( Floating Washer Tank )
ขนาดอ่ างกว้ าง
ความยาว
ความสูง
สกรูดนั เกล็ด
มอเตอร์ เกียร์
โครงสร้ างเป็ นเหล็กหนา
พร้ อมวาล์ วเปิ ด - ปิ ด นา้ ใต้ ถังขนาด

1.00 เมตร
6.00 เมตร
1.20 เมตร
250 mm.
3 แรงม้ า
4.00 mm.
3.00 นิว้

เครื่องสลัดแห้ ง Spinner machine
เครื่องสลัดแห้ ง
มอเตอร์
ขนาดเครื่อง(กxยxส)
ความยาวท่ อ
ท่ อกว้ าง
โครงสร้ างเหล็ก
ตะแกรงสแตนเลส

15 แรงม้ า
92x350x200 cm.
240 cm.
40 cm.

เครื่องอบแห้ ง แบบไซโล
เครื่องอบแห้ ง แบบไซโล
Motor Bower
ขนาดเครื่อง(กxยxส)
ขนาดไซโล
ความยาวท่ อ
เส้ นผ่ าศูนย์ กลางท่ อ
ใช้ แก๊ ส LPG

5.5 แรงม้ า
100x850x300 cm.
70 x 150 cm.
600 cm.
10 cm.

เครื่องปลอกฉลากขวดนา้
Label Removing Machine

รุ่นใหม่ ใบมีด
คาร์ไบด์

“ใบมีดคาร์ ไบด์
คมทนยาวนาน
ใช้ งานจนลืม”

Remover Label Machine
NO

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1
2
3
4
5
6

ขนาดเครื่ องจักร ( mm.)
ขนาดท่อปอกฉลาก( mm.)
ขนาดเพลากลาง ( mm.)
ขนาดโบว์เวอร์ ดูดฉลาก ( mm.)
จานวนเพลา (Number of shaft) /PCS
จานวนใบมีด (Rotor knives x Stator knives) /PCS

6500 x 1000 x 2300
500 mm. หนา 10 mm.
150 mm. หนา 10 mm.

7
8
9
10
11
12

วัสดุทาใบมีด(Knives type)
เหล็กโครงสร้ าง
Motor เครื่ องปอก

คาร์ ไบด์ (Carbide)
เหล็กราง ขนาด 5 นิ ้ว

560 x 200
1
35 x 35 x 70

30 HP. 3 Phase 380 V.
3 HP. 3 Phase 380 V.
1 HP. 3 Phase 380 V.
2,000 - 3,000 kg./Day

Motor Blower
Motor แขนกวักฉลาก
กาลังการผลิต ( Capacity )

ข้ อมูลทั่วไป
Emergency Stop
1 Safety System
รองพื ้นกันสนิม 2 รอบ,สีจริง 1 รอบ
2 Color System
Box Control
3 Electric System
2 ปี (มอเตอร์ และ ลูกปื น)
4 Warrantee
หมายเหตุ :
1.ใช้ ไม่ได้ กบั ขวดที่มีฉลากสติ๊กเกอร์ และ ติดกาว
2.ปอกฉลากขวดปกติประสิทธิภาพ ไม่ต่ากว่า 90% ส่วนขวดที่อดั ก้ อน ประสิทธิภาพจะลดลง 10-20%
3.ขวดที่อดั ก้ อนด้ วยเครื่ องอัดแรงสูง ขวดจะแบนมาก ประสิทธิภาพจะลดลง 50%

Remover Label Machine
NO

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1
2
3
4
5
6

ขนาดเครื่ องจักร ( mm.)
ขนาดท่อปอกฉลาก( mm.)
ขนาดเพลากลาง ( mm.)
ขนาดโบว์เวอร์ ดูดฉลาก ( mm.)
จานวนเพลา (Number of shaft) /PCS
จานวนใบมีด (Rotor knives x Stator knives) /PCS

7
8
9
10
11
12

วัสดุทาใบมีด(Knives type)
เหล็กโครงสร้ าง
Motor เครื่ องปอก

4000 x 1000 x 2300
500 mm. หนา 10 mm.
150 mm. หนา 10 mm.
560 x 200
1
23 x 23 x 46
คาร์ ไบด์ (Carbide)
เหล็กราง ขนาด 5 นิ ้ว
20 HP. 3 Phase 380 V.
3 HP. 3 Phase 380 V.
1 HP. 3 Phase 380 V.
2,000 - 3,000 kg./Day

Motor Blower
Motor แขนกวักฉลาก
กาลังการผลิต ( Capacity )

ข้ อมูลทั่วไป
1
2
3
4

Safety System
Color System
Electric System
Warrantee

Emergency Stop
รองพื ้นกันสนิม 2 รอบ,สีจริง 1 รอบ
Box Control
2 ปี (มอเตอร์ และ ลูกปื น)

หมายเหตุ :
1.ใช้ ไม่ได้ กบั ขวดที่มีฉลากสติ๊กเกอร์ และ ติดกาว
2.ปอกฉลากขวดปกติประสิทธิภาพ ไม่ต่ากว่า 90% ส่วนขวดที่อดั ก้ อน ประสิทธิภาพจะลดลง 10-20%
3.ขวดที่อดั ก้ อนด้ วยเครื่ องอัดแรงสูง ขวดจะแบนมาก ประสิทธิภาพจะลดลง 50%

สายพานลาเลียง (Belt Conveyor)
สายพานลาเลียง (Belt Conveyor)
ความยาวโครงสร้ าง
5.00 m.
ความยาวสายพาน
10.00 m.
ความกว้ างสายพาน
70.00 cm.
สายพานPVCเขียว 2 ชัน้ หนา 3 mm.
ติดบัง้ “T” สูง 5 cm.
กาลังมอเตอร์
2 แรงม้ า
มอเตอร์
รับประกัน 2 ปี
ไฟฟ้า
3 เฟส 4 สาย 380 V.
โครงสร้ างเหล็กพ่นสีรองพื ้นกันสนิม 2 รอบ

สายพานคัดแยก (Belt Conveyor)
สายพานคัดแยก (Belt Conveyor)
ความยาวโครงสร้ าง
6.00 m.
ความยาวสายพาน
12.48 m.
ความกว้ างสายพาน
70.00 cm.
สายพานยางดาบังV
้ 2 ชัน้ หนา 11.00 mm.
กาลังมอเตอร์
3 แรงม้ า
มอเตอร์
รับประกัน 2 ปี
ไฟฟ้า
3 เฟส 4 สาย 380 V.
โครงสร้ างเหล็กพ่นสีรองพื ้นกันสนิม 2 รอบ

ระบบปอกฉลากขวดเพท
Remove label PET bottom system by RUX69

การรีไซเคิลพลาสติก โดยวิธีล้างพร้ อมบด ในเครื่องเดียวกัน
กระบวนการนี จ้ ะเป็ นการใส่สารเคมีตามสูตร ลงในเครื่ องบดพลาสติก โดย
พลาสติกจะถูกบดเป็ นชิ ้นเล็กๆ ขณะเดียวกัน พลาสติกก็จะถูกล้ างภายในเครื่ อง
บดไปด้ วย เกล็ดพลาสติกที่ได้ ขนาดจะ ถูกดูดขึน้ มาโดย สกรู ขัดเกล็ด และ
ล้ างคราบสกปรก โดยสกรูล้างน ้าสะอาด ก่อนลงสู่เครื่ องแยกลอยจม เพื่ อแยกฝา
และหลอดออก ซึง่ เกล็ดพลาสติกที่ได้ จะมีความสะอาด ไม่มีความชื ้น ขายได้ ใน
ราคาสูง เป็ นที่ต้องการของตลาด

บริษัท รักษ์69 จำกัด

111 หมู5่ ตำบลพงสวำย อำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 70000

RUX69 Company Limited 111 M. 5 Pong sa wai Muang Ratchaburi 70000

โทรศัพท์ : 032-348228-9 โทรสำร : 032-317392
Website : WWW.RUX69.COM
Fanpage : https://www.facebook.com/RUX69
Email
: INFO@RUX69.COM

089-696-696-1
RUX69COMPANY

เหตุผลที่คุณควรทาธุรกิจกับ บริษัท รั กษ์ 69 จากัด
ด้ วยการบริการที่เหนือกว่ า ซึ่งจะนาพาไปสู่ความสาเร็จ
•

เครื่ องจักรทุกชนิดเราสร้ างจากประสบการณ์จากการทาธุรกิจรี ไซเคิลโดยตรง
จึงสามารถแก้ จุดด้ อย เสริมจุดเด่น ได้ อย่างตรงจุด ก่อให้ เกิดเครื่ องจักรในการรี ไซเคิล
ที่สงู ด้ วยประสิทธิภาพ สมราคา
•
เครื่ องจักรทุกชนิดมีคมู่ ือการใช้ งานอย่างละเอียดและใบรับประกัน 2 ปี
บริษัท รักษ์ 69 จากัด ได้ จดั ตังที
้ มงานเคลื่อนที่เร็ว ไว้ สาหรับบริการท่านในยามที่ท่านมี
ปั ญหา “ปั ญหาเล็กหรือใหญ่ เราแก้ ได้ รวดเร็ว ว่ องไว คือหัวใจของเรา”
•
บริษัท รักษ์ 69 จากัด มีบริการตรวจเช็คสภาพเครื่ องจักรให้ ท่านเป็ นประจาทุกๆ 6 เดือน
ณ. โรงงานของท่าน ฟรี ...
•
อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ทกุ ชนิด ที่จาเป็ น บริษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ อย่าง
เพียบพร้ อมครบครัน

- LOG (............../............./......
IN เช็คราคาเกล็ดพลาสติก ใน WWW.RUX69.COM
- ตรวจสอบความพร้ อมของสถานที่สาหรับการทาโรงงานรี ไซเคิลพลาสติก
- มีทีมพี่เลี ้ยง สอนเรื่ องการคัดแยกประเภทพลาสติก และการผลิต
- เทคนิคการจัดหาวัตถุดิบ อย่างเซียน รับประกัน ไหลมาเทมา แน่นอน
- สอนการดูแลและซ่อมบารุงเครื่ องจักรเบื ้องต้ น และอื่นๆ
- เอกสารสาคัญที่จาเป็ นต่อการจัดหาเงินทุนกับสถาบันการเงินต่างๆ
- รั บซือ้ เกล็ดพลาสติกทุกชนิด ไม่ จากัดจานวน ราคาสูง เงินสดสด

............. ผู้อนุมตั ิ ......................................

รั กษ์ 69เราสอนทาธุรกิจรีไซเคิลพลาสติก ให้ อยุ่รอด มีกาไร อย่ างยั่งยืน
การฝึ กอบรม
1. บริ ษัท รักษ์ 69 จากัด เราสอนเรื่ องการรี ไซเคิลพลาสติก
ตังแต่
้ วิธีการจัดหาวัตถุดิบเข้ าโรงงาน เทคนิคการซื ้อวัตถุดิบ โดย
ไม่ถกู เอาเปรี ยบ การตรวจสอบพลาสติกก่อนซื ้อ การคัดแยกชนิด
ของพลาสติก การผลิตเกล็ดพลาสติกรี ไซเคิล ให้ ได้ คณ
ุ ภาพสูง
ขายได้ ราคาดี เป็ นที่ต้องการของตลาด โดยทีมงานมืออาชีพ
ที่มากด้ วยประสบการณ์ด้านการรี ไซเคิลพลาสติก อย่างยาวนาน
การฝึ กอบรมแต่ละครัง้ จะใช้ เวลา 7 วัน หรื อตามผู้ฝึกสอนจะ
เห็นสมควร โดยสถานที่ที่ใช้ ในการฝึ กอบรม คือ โรงงานของท่าน
เราสอนท่านแบบ learning by doing เรี ยนไป ทาไป จนเป็ น
จนเก่ง สามารถทาธุรกิจด้ วยตัวเองได้ อย่างยัง่ ยืน
2. เราบริ การทีมพี่เลี ้ยงธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อขอ
ความช่วยเหลือหรื อ ขอคาแนะนา ตลอดจนขอการสนับสนุน
จากบริ ษัท รักษ์ 69 จากัด ได้ ตลอดเวลา ที่ Call Center
032-348228-9 HOT LINE : 0830885883
3. ผลผลิตทังหมด
้
บริ ษัท รักษ์ 69 จากัด ยินดีรับซื ้อใน
ราคาสูง ไม่จากัดจานวน ที่สาคัญเราจ่ายเงิน สด สด
4. ท่านสามารถตรวจเช็คราคาพลาสติกได้ ทกุ วัน โดย
เข้ าไปที่ WWW.RUX69.COM ทาการ LOGIN เข้ าสูร่ ะบบเพื่อ
ดูราคา และข่าวสาร ตลอดจนการคาดการณ์ลว่ งหน้ า

Customer Reference
ลาดับ

รายชื่อลูกค้ า บริษัท รักษ์ 69 จากัด

ลาดับ

รายชื่อลูกค้ า บริษัท รักษ์ 69 จากัด

1

เครือข่ ายธุรกิจรีไซเคิลพลาสติก บริษัท รักษ์ 69 จากัด กว่ า 300 สาขา

18

บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน) Geocycle

2

บริษัท ไออาร์ พซี ี จากัด (มหาชน)

19

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิล้ ประเทศไทย จากัด ทุกโรงงาน บดซองบรรจุภณ
ั ฑ์

3

บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน)

20

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จากัด (มหาชน) บดงาน reject

4

บริษัท ปูนซีเมนต์ เอเซีย จากัด (มหาชน)

21

บริษัท เจริญ โภคภัณฑ์ อาหาร จากัด (มหาชน)

5

บริษัท เจ็ทสปี ด รีไซเคิล จากัด (รับทาลาย บรรจุภณ
ั ฑ์ บ.ลิเวอร์ ฯ,บ.สหพัฒนฯ ฯลฯ)

22

บริษัท รับจัดการบ่ อขยะ หลายแห่ ง ทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศ

6

บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

23

บริษัท เบทาโกร จากัด (มหาชน)

7

บริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จากัด

24

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จากัด

8

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จากัด (มหาชน)

25

บริษัท แลคตาซอย จากัด

9

โรงงานหลอมเม็ดพลาสติก หลายแห่ งทั่วประเทศ ใช้ บดก้ อนพลาสติก

26

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ ะ เบทาโกร โฟรเซ่ นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จากัด

10

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส้ ์ จากัด (มหาชน)

27

บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จากัด

11

บริษัท คาดินอลเฮลส์ 222 จากัด (บดถุงมือยาง)

28

บริษัท เบียร์ ลาว จากัด ประเทศลาว

12

บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้ า จากัด (มหาชน) บดงาน reject

29

Suntory Pepsico Baverage Thailand CO.,LTD

13

บริษัท โมเดิร์นเฟอร์ นิเจอร์ จากัด (ModernFurniture) บดงาน reject

30

GEO GREEN CO.,LTD. ประเทศเวียดนาม

14

บริษัทในกลุ่ม ไทยซัฟมิท ออร์ โต้ พลาส จากัด บดงาน reject

31

BIG WONG RECYCLE CO.,LTD. ประเทศพม่ า

15

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จากัด บดงาน reject

32

Diamond Waste Management Co.,Ltd ประเทศกัมพูชา

16

บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จากัด บดเปลือกแบตเตอรี่

33

MM Environment service ,Ltd. บริหารจัดการขยะ ในกลุ่มประเทศ Asean

17

บริษัท ชะอาพีรพัฒน์ จากัด (มหาชน) บดบรรจุภณ
ั ฑ์ พลาสติก

34

ShinMaywa Industries,Ltd. Japan : Refuse management in Asia

18

บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด (มหาชน) Geocycle

35

บริษัทชัน้ นาทัง้ ในประเทศและต่ างประเทศ อีกมากมาย

สิ่งสาคัญที่สุดที่เราได้ รับการตอบรับอย่ างดี
งามทัง้ ในและต่ างประเทศ ตลอดระยะเวลา
15 ปี ที่ผ่านมา คือ
“การบริการหลังการขาย”
ปั ญหาเล็ก หรือ ปั ญหาใหญ่
พวกเราเต็มใจบริการ
รวดเร็ว ว่ องไว ไม่ ง่ เี ง่ า ถึงมือเรา จบปั ญหา

ปั ญหา จบ…

ผลิตและออกแบบ โดยคนไทย
อะไหล่ และอุปกรณ์ อยู่ในประเทศไทย
รั กประเทศไทย อุดหนุนคนไทย
เงินทองไม่ ร่ ัวไหลออกนอก

