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 Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hải Việt (HAVICO) kính gửi lời chúc sức khỏe, thành đạt, và lời cảm ơn 
chân thành nhất tới Quý khách hàng đã, đang, sẽ quan tâm, đặt niềm tin, gắn bó và dành tình cảm cho 
chúng tôi.

 Ðược thành lập từ năm 2009 đến nay với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghệm và nhiệt huyết trong 
công việc. Chúng tôi đã và đang khẳng định thương hiệu của mình trong lĩnh vực chuyên cung cấp, bơm và 
phụ tùng thay thế cho bơm, đặc biệt là Mechanicalseal (phốt).

 Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với rất nhiều sản phẩm, ít nhiều có tiếp xúc với phốt. Nhưng yêu cầu thiết 
kế và lắp đặt phốt không giống nhau, vì thế phốt rất đa dạng. Khi chúng ta gặp phải vấn đề rò rỉ, nếu 
không cải tiến, sửa chữa thì có thể phải vứt bỏ toàn bộ máy móc đang dùng.

 Phốt có vai trò quan trọng trong việc chống rò rỉ, nâng cao hiệu quả làm việc của máy móc, tránh được 
vấn đề về môi trường và sức khỏe, giảm đáng kể chi phí đầu tư. Khi hỏng phốt – Thay vì mua cả một bộ 
máy mới, ta chỉ cần thay đúng loại phốt!

 Một bộ phốt đắt tiền chưa chắc mang lại sự hoàn hảo, điều quan trọng là lựa chọn đúng phốt và lắp đặt 
đúng kỹ thuật!

 Chúng tôi chuyên cung cấp các loại:
 - Phốt cho bơm công nghiệp, máy khuấy hệ thùng kín.
 - Phốt cơ khí (phốt cơ khí lắp trong, phốt cơ khí lắp ngoài), phốt chịu nhiệt, phốt chịu hóa chất, phốt 

chịu dầu, phốt bạc chà, phốt đặc chủng…
 - Phốt cơ khí hiệu Eagleburgmann, Johncrane, AES, ROTEN, LATTY, Flex – A – Seal, Flowserve, Jame 

Wallee, Billi, Pillar, Sepco,  Vulcan.
 - Phốt cơ khí của các hãng bơm Grundfos, KSB, Lowara, Goulds, Ebara, Wilo, Tsurumi, Pentax, Saer, 

Foras, Flyg, Allweiller, ABS , Alfa – Laval, Shinko-seiki, Sihi …
 - Là đại điện của hãng STB Ðức, U.S. Seal Mỹ và của một số hãng Châu Âu tại thị trường Việt Nam.

 Trong những nỗ lực của mình, chúng tôi luôn cam kết dành cho đối tác của mình:
 –> Những sản phẩm có thương hiệu, đảm bảo chất lượng, uy tín trên thị trường,
 –> Các dịch vụ lắp đặt được phục vụ chu đáo, nhiệt tình, chuyên nghiệp, nhanh gọn, đảm bảo kỹ 

thuật…
 –> Ðội ngủ kỹ sư của chúng tôi sẽ khảo sát và tư vấn cho Quý khách để đạt được sự tối ưu nhất cho 

máy móc vận hành. 
 –> Chính sách giá cả hợp lý

Vì tất cả những điều đó, chúng tôi tin tưởng rằng, quý khách hàng sẽ thật sự hài lòng!
Chúc quý khách hàng gặp nhiều may mắn và thành công!
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 HAVICO là nhà phân phối các loại dây tết chèn xuất xứ từ EURO/G7 hàng đầu tại Việt Nam như: Chesterton, EagleBurgmann, 
James Walker, Garlock, Merkel, Montero, Pillar, SEALTEK, STB, Kieselmann, Klinger, Latty, Teadit, Tombo, Valqua,...

 Ðặc biệt, HAVICO là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam từ năm 2015 cho hãng SEALTEK - Ý và STB - ÐỨC.

Dây tết chèn

1. Dây tết chèn PTFE và Dây tết chèn PTFE dùng trong 
thực phẩm của hãng LATTY - Pháp. Dây tết chèn 

PTFE, dây tết chèn Teflon Ðược làm từ 100% sợi PTFE 

lụa. Mỗi sợi đơn ngâm tẩm với PTFE. Sau đó lại ngâm 

tẩm kết hợp của PTFE và chất bôi trơn khi tết bện.

 PTFE dùng cho thực phẩm của hãng LATTY - Pháp

3. Dây Tết Chèn aramid:
 Ðược làm từ sợi Aramid, mỗi sợi được ngâm tẩm với 

PTFE, sau đó ngâm tẩm với chất bôi trơn. Việc ngâm 

tẩm với PTFE và chất bôi trơn kết quả cho một hệ số 

ma sát thấp và cho phép tốc độ trục quay lên tới 25 

m/giây. Tuy nhiên, do sự dẻo dai của Aramid đề nghị 

trục (tay) quay có độ cứng > 60 HRC

2. Dây tết chèn tẩm chì:
 Loại dây tết tẩm chì dạng khô hay dầu bôi trơn dùng 

cho hơi khí nóng chịu nhiệt độ, áp lực làm việc cao, 

tiết diện vuông hoặc tròn, chiều dài 1 cuộn 8m 

thường dùng cho trục máy bơm sấy trộn và ty van.
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 HAVICO cung cấp tất cả các loại RON BÌA & GIOĂNG ÐỆM LÀM KÍN  của các hãng nổi tiếng trên thế giới như: BURGMANN, DONIT, 
GARLOCK, GOREHECKER, KIESELMANN, KLINGER, LATTY, METAFLEX, MONTERO, SEALTEK, TEADIT, TOMBO, VALQUA,...  

Các loại ron bìa và gioăng đệm làm kín được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp và các ngành dịch vụ như dầu khí, hóa 

chất, thực phẩm.

 Chúng tôi có thể gia công theo bản vẽ chi tiết của khách hàng hoặc cung cấp cho khách hàng các kích thước theo yêu cầu để tối 

ưu hóa chi phí sản xuất, trách lãng phí dư thừa khi gia công.

1. Gasket phi kim loại: 
 Thông thường là các tấm vật liệu tổng hợp sử dụng 

cho các ứng dụng có áp suất thấp, thích hợp cho một 

loạt các hoá chất ăn mòn nói chung. Nó bao gồm: 

Ruber, Compressed Asbestos Fiber (CAF) Sheets, 

Non-asbestos Fiber Sheets, PTFE gaskets, Insulating 

Gaskets, Graphite Sheet Products.

3. Gasket  kim loại: 
 Nó được chế tạo từ một loại kim loại hoặc sự kết hợp 

của một số loại kim loại, kích thước và hình dạng tùy 

thuộc vào nhiệt độ và áp suất của thiết bị. Nó bao 

gồm: Ring Type Joints, Lens Rings, Delta Rings, 

Bridgeman Rings, Serrated Gaskets, Corrugated 

Gaskets.

2. Gasket bán kim loại: 
 Là một vòng đệm hỗn hợp bao gồm cả phi kim loại và 

kim loại, nó phù hợp với ứng dụng có áp suất và nhiệt 

độ cao. Nó bao gồm: Metal Jacketed Gaskets, Spiral 

Wound Gaskets.
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4. Dây tết chèn Graphite sợi niken
 Dây tết chèn Graphite sợi niken được bện từ sợi graphite, 

được gia cố bằng sợi cotton và sợi Niken. Ngoài ra, nó 

được làm giàu với chất ức chế ăn mòn chất lượng cao. 

Dây tết chèn Graphite sợi niken hay dây tết chèn chì sợi 

Niken có hệ số ma sát rất thấp, tản nhiệt tốt, không làm 

hỏng trục hoặc thân. Nó cho thấy khả năng chịu nhiệt và 

hóa chất tốt và tính đàn hồi cao.

5. Dây tết chèn bằng sợi carbon tẩm Graphite
 Ðược bện từ sợi carbon với hàm lượng lưu huỳnh thấp và 

được gia cường Graphite. Dây tết chèn graphite hay dây 

tết chèn chì có hệ số ma sát rất thấp, tản nhiệt tốt, không 

làm hỏng trục hoặc thân. Dây tết chèn graphite cho thấy 

khả năng chịu nhiệt và hóa chất tốt và tính đàn hồi cao. 

Vật liệu khác cũng được thay thế cho sợi carbon là sợi 

thủy tinh hoặc sợi cotton.

6. Dây tết chèn PTFE tẩm Graphite
 Ðược làm từ sợi teflon tẩm graphite và được bện lại với 

nhau. Chúng gần như phù hợp với mọi môi trường, chẳng 

hạn như chất lỏng và khí, axit, kiềm, dung môi, chất kết 

dính, chất ăn mòn và tinh thể giống như nước thải, bùn, 

muối. Có thể được sử dụng an toàn trong tất cả các ứng 

dụng bơm hóa chất ngoại trừ các chất kiềm nóng chảy

 Vật liệu, florua, bốc khói axit nitric và các chất oxy hóa 

mạnh khác.

RON BÌA & GIOĂNG ÐỆM LÀM KÍN 

ĐT: (84) 28 3597 8096         -        Fax: (84) 28 3597 8097 ĐT: (84) 28 3597 8096         -        Fax: (84) 28 3597 8097


	Catalogue_phot_1
	Catalogue_phot_2
	Catalogue_phot_3

