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Vào mùa hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước đá tăng lên đột biến
khiến không ít đơn vị kinh doanh phải tự tìm cách sản xuất đá viên
bằng ngăn đá tủ lạnh. Cách làm này dẫn đến tình trạng động cơ
máy hoạt động quá tải, không thể tự ngắt, dễ bị hư hỏng, làm tiêu
hao một lượng điện năng rất lớn. Bên cạnh đó, nếu các đơn vị kinh
doanh cần đến một lượng đá viên vượt trên 50 kg/ngày thì việc tự
sản xuất bằng tủ lạnh là khó khả thi.

  

Một giải pháp khác là các đơn vị kinh doanh có thể mua đá viên
ống bên ngoài nhưng hình thức này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Doanh nghiệp có thể mua phải tình trạng đá viên không rõ nguồn
gốc bị nhiễm khuẩn đường ruột, có hàm lượng kim loại nặng vượt
ngưỡng cho phép. Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, ngoài
việc phải chờ đợi vài tiếng đồng hồ mới mua được đá viên sạch thì
các đơn vị kinh doanh còn gặp phải tình trạng giá bán bị đội lên
cao gấp vài lần so với mức thông thường.
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  Điều này ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của nhiều đơn vịtrong các lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn, siêu thị, quán bar,karaoke, quán café, giải khát, sữa đá…Do đó, việc cân nhắc sửdụng một chiếc máy làm đá viên mini công suất nhỏ là một giảipháp tối ưu. Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm tới 60% chi phí so với việcmua đá viên bên ngoài và chủ động được nguồn đá viên sạch chấtlượng ngay tại đơn vị kinh doanh.  
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  Máy làm đá viên mini Hải Âu được thiết kế nhỏ gọn và sang trọng,
không tốn nhiều diện tích lắp đặt, di chuyển thuận tiện, có tính
thẩm mỹ cao. Cả 3 model HA60, HA80 và HA 100 đều có kích thước
chỉ 67 cm x 67 cm x 88 cm hay như HA 140, HA 180 cũng chỉ có
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kích thước tương một chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ thông thường.
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Máy làm đá Hải Âu có khả năng làm lạnh nhanh, trung bình chỉ
mất 15-20 phút cho một mẻ đá nhờ hệ thống làm lạnh tuần hoàn
khép kín bằng gió và nước. Không chỉ được trang bị bộ lọc thô với
công nghệ độc đáo giúp ngăn chặn tối đa tạp chất, máy làm đá Hải
Âu còn giúp các đơn vị kinh doanh sản xuất ra nước đá viên sạch
tinh khiết theo chứng nhận của Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất
lượng, Bộ Y tế và Viện Pasteur TP HCM.
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  Sử dụng máy làm đá Hải Âu, các đơn vị kinh doanh có thể yên tâmbởi dây chuyền sản xuất được chuẩn hóa theo công nghệ của Italy,đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đồng thời, các linh kiện cấu thànhmáy được lựa chọn kỹ càng từ Đức, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốcvới tem nhãn chứng nhận nguồn gốc nhập khẩu rõ ràng.  Với công suất hoạt động tối ưu, kết hợp với bảng điều khiển thôngminh và công nghệ tiết kiệm điện năng ưu việt, máy làm đá viêntinh khiết Hải Âu vận hành hiệu quả, thời gian khấu hao nhanh màlại tiết kiệm được 50% điện năng tiêu thụ. Từ đó, máy làm đá Hải Âusẽ giúp các đơn vị kinh doanh tiết kiệm đến 60% chi phí so vớiviệc mua đá viên bên ngoài (tức chi phí tự sản xuất chỉ khoảng 400đồng/kg đá).  
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  Ngoài các dòng máy làm đá viên tinh khiết mini, Tập đoàn Hải Âucòn sản xuất nhiều dòng máy cỡ trung bình như HA300, HA400,HA500, HA600 hay các dòng máy làm đá công nghiệp công suấtlớn cho các đơn vị chuyên doanh đá sạch như HA900 và HA1800.  Liên hệ  Trụ sở Tập đoàn Hải Âu tại Hà Nội:  Địa chỉ: Số 72, phố Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm.Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989   Showroom tại Hà Nội:  Địa chỉ: Số 78, phố Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội  ĐT: 043.788.0246 – 091.507.8989 – 0913.102.168  Showroom tại TP HCM:  Địa chỉ: Số 522, Hoàng Văn Thụ, phường 4, Tân Bình, TP HCM.  ĐT: 086.292.3070 – 091.507.8989  Showroom tại TP Vinh:  Tòa Nhà Trung Anh, KM 2, Đại Lộ V.I Lê Nin  ĐT: (03) 8668 9265 – 091.507.8989    Nguồn:  Báo điện tử Zing.vn      
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