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Sơ đồ tổ chức

Lời ngỏ

Không đâu sánh bằng. 
KUKJAE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Co., Ltd
với 30 năm truyền thống và kinh nghiệm

Người sáng lập 
Chủ tịch Lee Soon-Ho

Hai thế hệ Giám đốc điều hành  
Tin s K thut Lee Jin-Seok

Giám đốc 
điều hành

Bộ phận quản lý Bộ phận hành chính Bộ phận kỹ thuật Bộ phận nghiên 
cứu phát triển

Không đâu sánh bằng. 
KUKJAE ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGY Co., Ltd
với 30 năm truyền thống 
và kinh nghiệm

Giám đốc 
điều hành
Giám đốc 
điều hành



Đội ngũ 
chuyên gia 
công nghệ

Các trợ lý 
nghiên cứu 

khác
Cố vấn kỹ 

thuật

Kỹ sư có học vị tiến sỹ chuyên ngành 
công nghệ môi trường 1 người

Kỹ sư có học vị cử nhân chuyên ngành 
kỹ thuật xây dựng dân dụng 1 người

Kỹ sư có học vị thạc sỹ chuyên ngành 
công nghệ môi trường 1 người

Kỹ sư có học vị cử nhân chuyên ngành 
kỹ thuật công nghiệp 1 người

Kỹ sư có học vị thạc sỹ chuyên 
ngành công nghệ môi trường 

2 người

Kỹ sư có học vị thạc sỹ chuyên 
ngành công nghệ thực phẩm

(lĩnh vực vi sinh) 1 người

Tiến sỹ chuyên ngành công nghệ 
môi trường Eom Tae-gyu

(Hiện là giáo sư trường Đại học Gyeongseong)

Tiến sỹ chuyên ngành công nghệ 
môi trường Im Su-bin

(Hiện là giáo sư trường Đại học Gyeongseong)
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>> Nhà nghiên cứu ※Giấy phép hành nghề thiết kế·thi công hệ thống xử lý chất thải gia súc 
    - Quận Gangseogu Busan số 01

 

Kính chào Qúy khách!
Kukjae Environmental Technology Co.,Ltd.. là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực 
xây dựng nhà máy xử lý chất thải hữu cơ thân thiện với môi trường.
Chúng tôi là đơn vị đầu tiên tại Hàn Quốc độc lập phát triển và thương mại hóa 
nhà máy xử lý đồng bộ chất thải gia súc cũng như thiết bị tách nước từ
chất thải thực phẩm hữu cơ trên thị trường vào năm 1990. Đến năm 2012, công 
nghệ tách chất rắn-lỏng đã được phát triển để xử lý tất cả các loại chất
thải gia súc đa dạng (lợn, bò, gà vvv). Dụng cụ lấy mẫu thử chất thải hữu cơ 
được phát triển từ năm 2011 và được sản xuất cung ứng cho lò mổ lớn nhất
Hàn Quốc, Trung tâm kinh doanh sản phẩm từ gia súc của Hợp tác xã nông 
nghiệp Nonghyup huyện Eumsung tỉnh Chungbuk và Công ty giết mổ sử
dụng công nghệ tách chất rắn-lỏng đầu tiên tại Hàn Quốc Dodeuram LPC.
Ngoài ra, Công ty cũng phát triển quy trình hóa lỏng làm phân bón bằng trực 
khuẩn Bacillus tự tạo nhiệt) (quy trình A2B) và nhận giấy chứng nhận
Công Nghệ Xanh đầu tiên tại Hàn Quốc. Công ty hiện nay đang nghiên cứu và 
phát triển công nghệ độc quyền cho quy trình phân hủy hiếu khí-kỵ khí
tự tạo nhiệt(quy trình A3).
Trên nền tảng niềm tin và sự tin cậy, sự hiện thực hóa quản lý của thế hệ thứ hai 
kết hợp với bí quyết của thế hệ thứ nhất và kiến thức chuyên môn của
thế hệ thứ hai đã tạo nên Kukjae Environmental Technology Co.,Ltd. là công ty 
hàng đầu được khách hàng lựa chọn.
Kukjae Environmental Technology Inc đã thiết lập tầm nhìn 2020 nhằm đẩy 
mạnh công ty trở thành một trong ba công ty hàng đầu đến năm 2020 và
hướng đến là công ty hàng đầu trên toàn cầu không chỉ tại Hàn Quốc mà trên 
toàn thế giới dựa trên lòng tự hào doanh nghiệp và đam mê.

Giám đốc điều hành
Tin s K thut Lee Jin-seok

Giám đốc 
điều hành
Giám đốc 
điều hành
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1989 1990 1998 2007
Thành lập Công 
Ty Cơ Khí Kukjae

Phát triển & cung ứng máy 
tách chất thải gia súc thành phân 

bón hữu cơ - phân bón lỏng 
và máy xử lý chất thải thực phẩm 

đầu tiên tại Hàn Quốc

Thay đổi tên công ty thành
 Công Ty Cơ Khí Môi 

Trường Kukjae

Phát triển & cung ứng máy
 tách chất rắn-lỏng dạng ép 

hình trống

2017
"Đạt thành tích xuất khẩu cho HISTA (Việt Nam),
ECOLOCAP (Hoa Kỳ), JK Engineering (Malaysia), 

Nhận Bằng khen của Thị trưởng thành phố 
Busan, Tổng công ty Xúc tiến Doanh nghiệp Vừa 

và Nhỏ"

2018
"Được chỉ định là Công ty 

Vừa và Nhỏ đầy Triển vọng Xuất khẩu
Chuyển địa điểm trụ sở chính 

(tới Noksan-dong, Gangseo-gu)"

2019
"Xuất khẩu cho AISIN Group (Nhật Bản),

GREEN FEED (Việt Nam)
Nhận chứng nhận ISO 9001: 2015KS Q"

2020
"Xuất khẩu cho HAGL Group 

(Việt Nam)
Xuất khẩu cho GREEN FEED CBD. 

(Campuchia)
Thành lập viện nghiên cứu 

(ở Daeyeon-dong, Nam-gu)"

ASIA

NORTH 
AMERICA

Nhật Bản
Trung Quốc
Việt Nam
Campuchia
Malayxia

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

GLOBAL
NETWORK

历史 History

Lịch sử và giới thiệu

AGENT
Công ty Cổ Phần Môi Trường HISTA 
Địa chỉ: Số 4, Đường Số 9, Khu Phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, 
Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh 
Số điện thoại : 028 6654 7755 
Website : www.hista.vn email: info@hista.vn 
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2010 2011 2012

2016
Xuất khẩu đầu tiên cho PMJ 

(Nhật Bản),
Trở thành thành viên của
 Câu lạc bộ Busan Expo

Thành lập Kukjae Environmental 
Technology Co.,Ltd. Được cấp phép 

hành nghề thiết kế·thi công hệ thống 
xử lý chất thải gia súc

Phát triển & cung ứng máy khử 
nước rác thải hữu cơ

Đạt được chứng nhận Công Nghệ 
Xanh về công nghệ hóa lỏng làm phân bón
từ chất thải gia súc đầu tiên tại Hàn Quốc, 

chứng nhận ISO14001:2009, 
chứng nhận KSI 7001:2011, KSI 7002:2011

2013
Đạt được chứng nhận Doanh 

nghiệp trẻ đầy triển vọng, thành lập 
Ban nghiên cứu phát

triển, được cấp phép Doanh 
nghiệp lắp đặt thiết bị năng lượng tái 

sinh mới chuyên nghiệp

2014
Đạt được chứng nhận Doanh nghiệp 

vừa & nhỏ đổi mới công nghệ(Innobiz)
Phát triển & cung ứng máy tách 

chất rắn-lỏng kiểu ép hình trống dạng côn

2015
Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

hợp tác giữa công nghiệp và 
học thuật Dự án phát triển 
kỹ thuật Bằng khen thực 
hiện nhiệm vụ xuất sắc

Malayxia

Việt Nam

Trung Quốc Nhật Bản

Campuchia
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Bằng sáng chế và giấy chứng nhận

[Giấy chứng nhận Mã số 
Kinh doanh Thương mại]

[IQNET] [Thẻ thành viên Hiệp hội 
Thương mại Hàn Quốc]

[Giấy đăng ký thiết kế
thiết bị xử lý]

[Giấy xác nhận Doanh nghiệp Vừa và 
Nhỏ Loại hình Đổi mới Kỹ thuật]

[Giấy chỉ định Doanh nghiệp Vừa 
và Nhỏ đầy Triển vọng Xuất khẩu]

[Giấy chứng nhận 
công nghệ xanh]

[ISO 9001]

[Giấy chứng nhận Thiết bị Sử 
dụng Năng lượng Mới và Tái tạo]

[Giấy chứng nhận là doanh
nghiệp đầu tư mạo hiểm]

[ISO 14001]

[Bằng khen của Thành phố Busan][Giải xuất sắc Hội chợ Chăn 
nuôi Quốc tế Hàn Quốc]

[Giải nhất về Phúc lợi Văn hóa 
và Nghệ thuật Hàn Quốc]

[Bằng khen của Tổng công ty Xúc 
tiến Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ]

[Bằng khen của Hiệp hội Hợp tác 
Công nghiệp-Học thuật Hàn Quốc]

[Bằng khen của Busan 
Techno Park]

Lịch sử và giới thiệu

[giấy chứng nhận của bộ 
phận chuyên trách nghiên 

cứu phát triển]>Giải thưởng

>Giấy phép, chứng nhận
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Các cơ quan hữu quan

Công ty khách hàng 

[Bằng sáng chế thiết bị khử 
nước bùn hữu cơ]

[Bằng sáng chế máy tách chất lỏng 
rắn theo phương thức khử nước 

hai giai đoạn]

[Bằng sáng chế máy tách chất 
lỏng rắn dạng ép-drum]

[Bằng sáng chế máy tách chất 
lỏng rắn dạng ép trục vít]

[Giấy đăng ký nhãn hiệu]

[Bằng sáng chế của Trung Quốc về 
máy tách chất lỏng rắn 

dạng ép-drum]

[Bằng sáng chế của Nhật 
Bản về màn hình đa tầng]

[Giấy đăng ký thiết kế]

[Bằng sáng chế máy bơm 
phun tia bên ngoài]

[Bằng sáng máy khử mùi]

[Bằng sáng chế sản xuất phân 
bón dạng lỏng từ phân súc vật ]

[Bằng sáng chế máy sục khí 
chìm]

[Bằng sáng chế thiết bị phân bón 
dạng lỏng kiểu tuần hoàn]

[Bằng sáng chế máy khuếch 
tán xoáy ]

[Bằng sáng chế máy tách chất 
lỏng rắn dạng ép lăn]

[Bằng sáng chế khí sinh học]

>Bằng sáng chế
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Máy tách chất rắn-lỏng & Máy khử nước  Separator&Dehydrator

2014 Máy khử nước dạng côn2013 Máy khử nước dạng côn2012 Máy khử nước kiểu hình trụ2011 Máy khử nước kiểu hình trụ

2017 Máy tách chất lỏng rắn đa 
màn hình 

2018 Máy tách chất lỏng 
rắn di động 2019 Máy lọc tách ép trục vít 

Máy tách chất rắn-lỏng đầu tiên 1992 Phát triển máy tách chất rắn-
lỏng giai đoạn thứ 2

1994 Phát triển máy tách chất rắn-
lỏng giai đoạn thứ 3

1996 Máy tách chất rắn-lỏng ly 
tâm nhanh

1997 Máy tách chất rắn-lỏng 
sàng rung

1998 Máy tách chất rắn-lỏng kiểu 
vít rung

2006 Máy tách chất rắn-lỏng 
trộn rung

2007 Máy tách chất rắn-lỏng kiểu 
sàng quay hình trống

2007 Máy tách chất rắn-lỏng tất 
cả trong một

2007 Máy tách chất rắn-lỏng kiểu 
vít hình trống

2012 Máy tách chất rắn-lỏng kiểu 
ép dạng con lăn

2014 Máy tách chất rắn-lỏng
 kiểu thông dụng

2014 Máy tách chất rắn-lỏng dung 
tích lớn

2016 Máy ép đai và phân tách 
rắn-lỏng

2016 Máy phân tách rắn-lỏng 
không gỉ

2016 Máy phân tách rắn-lỏng 
dùng để xử lý thứ cấp

Quá trình phát triển công nghệ của Công ty

>Máy khử nước Dehydrator

>Máy tách chất rắn-lỏng Separator
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Nhà máy phân bón lỏng Liquid Fertilizer Plant

Khí sinh học Biogas Plant

Gieo bùn giống

Phân tích các mẫu

2018 Máy nuôi cấy vi sinh

1996 Thiết bị 
phun sương

2014 Máy sục khí 
dạng xoáy

Vận hành hiện trường

Lắp đặt sản phẩm nhà máy phân bón 
lỏng có khả năng xử lý 10 tấn/ngày

Sản xuất lò phản ứng thử nghiệm

2018 Máy khử mùi phức hợp

2006 Thiết bị lên 
men nhanh

2016 Máy bơm sục khí phun 
tia chịu nhiệt

Lắp đặt sản phẩm nhà máy phân
bón lỏng có khả năng xử lý 50 tấn/ngày

Gieo bùn giống

Lắp đặt lò phản ứng thử nghiệm

2019 Máy khử mùi đa
 công đoạn 

2009 Bơm vòi phun tạo 
bọt khí mịn

2016 Máy bơm sục khí phun tia
tuần hoàn bên ngoài

Lắp đặt sản phẩm

Vận hành hiện trường

Vận hành lò phản ứng thử nghiệm

2019 Thiết bị lên men 
tốc độ cao

2010 Máy sục khí 
dạng xoáy

2016 Máy khử mùi hôi

Vận hành hiện trường

Lắp đặt sản phẩm nhà máy phân
bón lỏng có khả năng xử lý 15tấn/ngày

Tiến hành lấy mẫu

2018 Máy sấy thực phẩm 

2010 Thiết bị phun nước 
dạng xoáy

>Nhà máy khác Other Plant
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Giới thiệu sản phẩm

PRODUCT 
INTRODUCTION
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Máy tách chất rắn-lỏng & Máy khử nước

SEPARATOR&DEHYDRATOR

Nhà máy phân bón lỏng

LIQUID FERTILIZER PLANT

Khí sinh học

BIOGAS PLANT
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Quy trình chính

Máy tách chất rắn-lỏng & Máy khử nước

Máy tách chất rắn-lỏng & Máy khử nước

01 Lưới lọc ghép nêm và hàn line giúp
gia tăng độ bền và xử lý mạnh mẽ

nhất. trục vít được gia cố bằng
vonfram cho tuổi thọ bán vĩnh viễn

Phụ tùng dẫn động có độ bền cao, 
vận hành ở hiệu suất cao trong điều 

kiện môi trường khắc nghiệt

Cảm biến chống tràn tự động tắt 
máy khi có sự cố hoặc quá lưu 

lượng đầu vào

Hệ thống vệ sinh cao áp, giúp giảm 
tắc nghẽn lồng lưới tự động 

và tiện lợi

Tối thiểu hóa chi phí bảo trì bảo
dướng nhờ tạo ra sản phẩm tốt nhất

bằng 30 năm giữ gìn bí quyết

Phụ tùng 
cốt lõi 

02

03

04

05

SEPARATOR & DEHYDRATOR

SEPARATOR 
&DEHYDRATOR

Phụ tùng 
dẫn động

Dụng cụ 
an toàn

Làm sạch 
tự động

Thiết kế 
tối ưu
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Máy tách chất rắn-lỏng kiểu sàng quay hình trống 
(Drum Screen-Screwpress Separator)

>> Bản thiết kế chi tiết 

>> Bản thiết kế chi tiết 

> Hiệu năng cao cho quá trình xử lý!

> Tính năng vượt trội!

> Độ bền cao!

Hiệu máy
Model

Công suất đầu vào
(theo tiêu chuẩn nước đầu vào)

Capacity

Độ ẩm của chất rắn sau tách
Moisture content

Nguồn điện 
tiêu thụ
Power

Kích thước
[Dài×rộng×Cao]

Size (L*W*H) 

KJP2-2556 10~20 ㎥/hr
70±3%

5.25 kw 3,050X1,000X1,980 mm

KJP2-2558 15~30 ㎥/hr 7.75 kw 3,350X1,200X2,230 mm

※Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước về cải tiến chất lượng và cải tiến hiệu suất.

※Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước về cải tiến chất lượng và cải tiến hiệu suất.

Hiệu máy
Model

Công suất đầu vào
(theo tiêu chuẩn nước đầu vào)

Capacity

Độ ẩm của chất rắn sau tách
Moisture content

Nguồn điện 
tiêu thụ
Power

Kích thước
[Dài×rộng×Cao]

Size (L*W*H) 

KJ2-2016 10~20 ㎥/hr

70±3%

3.0 kw 2,750X700X1,650 mm

KJ2-2556 15~30 ㎥/hr 4.5 kw 2,950X750X1,850 mm

KJ2-2558 20~40 ㎥/hr 7.0 kw 3,250X950X2,230 mm

KJ2-3009 30~60 ㎥/hr 9.0 kw 3,950X1,050X2,380 mm

> Khả năng xử lý với công 
   suất siêu cao!

> Tính năng vượt trội!

> Độ bền cao!

Máy tách chất rắn-lỏng kiểu sàng quay hình trống Làm sạch sau 
(Fine Drum Screen - Screwpress Separator)
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Máy tách chất rắn-lỏng kiểuép dạng vít 
(Multi-Screen Screwpress Separator)

Máy tách chất lỏng rắn màn hình rung nhẹ /dạng ép-rung 
(Vibrating Screen / Vibrating Screen-Screwpress Separator)

>> Bản thiết kế chi tiết

>> Bản thiết kế chi tiết

> Tính năng vượt trội!

> Độ bền cao!

> Kinh tế hơn!

ALL NEW
MULTI-SCREEN

Hiệu máy
Model

Công suất đầu vào
(theo tiêu chuẩn nước đầu vào)

Capacity

Độ ẩm của chất rắn sau tách
Moisture content

Nguồn điện 
tiêu thụ
Power

Kích thước
[Dài×rộng×Cao]

Size (L*W*H) 

KJP-2016(M) 4~15 ㎥/hr (M : 3~12 ㎥/hr)

70±3%
(M : 75±3%)

2.2 kw 2,300X650X1,950 mm

KJP-2556(M) 6~25 ㎥/hr (M : 5~20 ㎥/hr) 3.75 kw 2,500X750X2,000 mm

KJP-2557(M) 8~30 ㎥/hr (M : 6~25 ㎥/hr) 3.75 kw
(M:5.5kw)

2,600X750X2,000 mm
(M : 2,650X750X2,000 mm)

KJP-2558(M) 10~35 ㎥/hr (M : 7~30 ㎥/hr) 5.5 kw 2,700X750X2,000 mm

KJP-3009(M) 15~45 ㎥/hr (M : 10~35 ㎥/hr) 7.5 kw 2,950X850X2,100 mm

Hiệu máy
Model

Công suất đầu vào
(theo tiêu chuẩn nước đầu vào)

Capacity

Độ ẩm của chất rắn sau tách
Moisture content

Nguồn điện 
tiêu thụ
Power

Kích thước
[Dài×rộng×Cao]

Size (L*W*H) 

KJV-600 3~5 ㎥/hr
80±3 % 0.4 kw

2,150X1,200X1,500 mm

KJV-800 4~10 ㎥/hr 2,150X1,400X1,500 mm

KJV2-2016 7~15 ㎥/hr
70±3 %

 2.6 kw 2,750X1,200X1,650 mm

KJV2-2556 10~20 ㎥/hr 4.1 kw 2,950X1,200X1,700 mm

KJV-Series KJV2-Series

※Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước về cải tiến chất lượng và cải tiến hiệu suất.

※Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước về cải tiến chất lượng và cải tiến hiệu suất.

Máy tách chất rắn-lỏng & Máy khử nước SEPARATOR & DEHYDRATOR
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Máy tách chất rắn-lỏng kiểu ép dạng con lăn 
(Rollerpress Separator)

Máy tách chất rắn-lỏng sàng quay hình trống 
(Drum Screen Separator)

>> Bản thiết kế chi tiết

>> Bản thiết kế chi tiết

> Tối ưu hóa đối với chất thải gia súc
   (chăn nuôi bò, gà) 
   có hàm lượng nước thấp!

> Tối ưu hóa nồng độ SS!

Hiệu máy
Model

Công suất đầu vào
(theo tiêu chuẩn nước đầu vào)

Capacity

Độ ẩm của chất rắn sau tách
Moisture content

Nguồn điện 
tiêu thụ
Power

Kích thước
[Dài×rộng×Cao]

Size (L*W*H) 

KJR-500 3~10 ㎥/hr
73±3%

3.0 kw 1,800X1,300X1,300 mm

KJR-600 5~15 ㎥/hr 4.5 kw 1,900X1,400X1,400 mm

※Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước về cải tiến chất lượng và cải tiến hiệu suất.

※Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước về cải tiến chất lượng và cải tiến hiệu suất.

Hiệu máy
Model

Công suất đầu vào
(theo tiêu chuẩn nước đầu vào)

Capacity

Độ ẩm của chất rắn sau tách
Moisture content

Nguồn điện 
tiêu thụ
Power

Kích thước
[Dài×rộng×Cao]

Size (L*W*H) 

KJD-500 3~10 ㎥/hr
80±3%

3.0 kw 2,500X750X1,100 mm

KJD-600 5~15 ㎥/hr 4.5 kw 2,600X850X1,200 mm
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Máy khử nước kiểu ép vít hình trụ
(Cylinder Type Screen Screwpress Dehydrator)

Máy khử nước kiểu ép vít dạng côn
 (Tapered Type Screen Screwpress Dehydrator)

>> Bản thiết kế chi tiết

>> Bản thiết kế chi tiết

> Khả năng xử lý với công suất siêu cao !

> Tính năng vượt trội !

> Tối đa hóa tỷ lệ thu hồi chất rắn với gia
   công sàng lọc siêu mịn !

> Khả năng xử lý với công suất siêu cao !

> Tính năng vượt trội !

> Tối đa hóa tỷ lệ thu hồi chất rắn với 
   gia công sàng lọc siêu mịn !

Hiệu máy
Model

Công suất đầu vào
(theo tiêu chuẩn nước đầu vào)

Capacity

Độ ẩm của chất rắn sau tách
Moisture content

Nguồn điện 
tiêu thụ
Power

Kích thước
[Dài×rộng×Cao]

Size (L*W*H) 

KJCD-2508 2 ㎥/hr

70~80%

5.5 kw 2,800X750X2,500 mm

KJCD-3009 3 ㎥/hr 7.5 kw 3,000X800X2,550 mm

KJCD-35010 4 ㎥/hr 11 kw 3,150X850X2,600 mm

KJCD-40012 5 ㎥/hr 15 kw 3,350X900X2,650 mm

※Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước về cải tiến chất lượng và cải tiến hiệu suất.

※Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước về cải tiến chất lượng và cải tiến hiệu suất.

Hiệu máy
Model

Công suất đầu vào
(theo tiêu chuẩn nước đầu vào)

Capacity

Độ ẩm của chất rắn sau tách
Moisture content

Nguồn điện 
tiêu thụ
Power

Kích thước
[Dài×rộng×Cao]

Size (L*W*H) 

KJTD-2545 3 ㎥/hr
70~80%

7.5 kw 3,450X900X2,700 mm

KJTD-3050 5 ㎥/hr 11 kw 3,550X950X2,750 mm

Máy tách chất rắn-lỏng & Máy khử nước SEPARATOR & DEHYDRATOR
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Máy lọc tách ép trục vít 
(Screwpress Separator)

>> Bản thiết kế chi tiết

Hiệu máy
Model

Công suất đầu vào
(theo tiêu chuẩn nước đầu vào)

Capacity

Nguồn điện 
tiêu thụ
Power

Kích thước
[Dài×rộng×Cao]

Size (L*W*H) 

KJS-40030 2 ㎥/hr 15 kw 5,500X1,100X3,000 mm

※Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước về cải tiến chất lượng và cải tiến hiệu suất.

> Xử lý số lượng lớn!

> Độ bền cao!

> Khả năng lọc tuyệt vời!
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Nhà máy phân bón lỏng 

Quy trình chính

>> Sơ đồ xử lý

Nhà máy phân bón lỏng 

Trại chăn nuôi gia súcBể phân phối phân 
bón dạng lỏng

Xuất ra phân bón dạng lỏng Máy khử mùi Xuất ra phân hữu cơ

Thiết bị lên men 
phân hữu cơ

Máy xúc lật trượt

Máy tách chất lỏng rắn 

Máy xúc lật trượtChất lỏng được tách
Quạt thổi

Bộ khuếch 
tán Volex

Máy bơm phun (máy phun khí) Máy khuấy

LIQUID FERTILIZER PLANT

LIQUID 
FERTILIZER 
PLANT

Quy trình phân bón lỏng 'A2B'
Công nghệ được cấp giấy chứng nhận xanh đầu tiên 

tại Hàn Quốc được phát triển với sự hợp tác

01 02 03 04 0605 07
Khả năng khử 

mùi hôi 
mạnh mẽ

Khả năng bảo 
toàn Nitơ ưu 

việt
Khả năng sinh 

tồn bền bỉ Thiết kế tối ưu
Thiết kế tuần 

hoàn cho trang 
trại

Công nghệ gieo 
bùn giống có 
nồng độ cao

Hạn chế phàn 
nàn từ cư dân 

địa phương

Sản xuất phân 
bón lỏng chất 

lượng cao

Không cần thiết 
phải bổ sung vi 

sinh vật

T iêu diệt các 
loại vi khuẩn 
gây bệnh như 
vi khuẩn đại 
tràng và rtực 

khuẩn Bacillus 
vvv

Quản lý vận hành 
tiện dụng, giúp 

tiết kiệm knih phí 
thi công

Sử dụng trực 
khuẩn Bacillus 

vớic ông nghệ tối 
tân có thể tồn tại 
trong môi trường 

khắc nghiệt

Cải thiện môi 
trường trang trại 

thông qua kết 
cấu tuần hoàn 

xử lý nước trong 
trang trại

Khả năng khử vi 
khuẩn ưu việt
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Máy sục khí chìm dạng vòi
(Submersible Jet Ejector)

>> Bản thiết kế chi tiết

※Dữ liệu này được đo dựa trên tiêu chuẩn chất thải chăn nuôi lợn đã được phân tách rắn-lỏng trên thực tế ở độ sâu 3m.

Hiệu máy
Model

Khả năng cấp khí
Air supply capacity

Khả năng cấp khí ôxy
Heat resistant
temperature

Nguồn điện 
tiêu thụ
Power

Dung tích
Capacity

Độ sâu 
tối đa

Max. depth

KJA-50 4.5±0.5 ㎥/min 80℃ 3.7 kw 150 ㎥ 5 m

KJA-75 5.0±0.5 ㎥/min 80℃ 5.5 kw 200 ㎥ 5 m

KJA-100 5.5±0.5 ㎥/min 80℃ 7.5 kw 300 ㎥ 5 m

> Khả năng sục khí mạnh mẽ!

> Chịu được nhiệt độ 80℃!

>> Ảnh lắp đặt thực địa

>> Các thay đổi màu sắc cụ thể ở giai đoạn ủ chín

Giai đoạn đầu vào
(màu xanh hơi xám)

Giai đoạn lên men
(màu nâu sẫm)

Giai đoạn ủ chín
(màu nâu vàng)
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Thiết bị lên men tốc độ cao
(High speed fermenter)

>> Bản thiết kế chi tiết

Hiệu máy
Model

Công suất đầu vào
Capacity

Nguồn điện tiêu thụ
Power

Kích thước
[Dài×rộng×Cao]

Size (L*W*H) 

KJHSF-1000 1 ㎥/min 7.5 kw 3,500X1,500X2,600 mm

※Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước về cải tiến chất lượng và cải tiến hiệu suất.

> Tăng tốc độ lên men!
> Giảm bùn!

Hiệu máy
Model

Khả năng cung cấp không khí
Air supply capacity

Nguồn điện tiêu thụ
Power

Dung tích
Capacity

Độ sâu tối đa
Max. depth

KJA-1000 6.5±0.5 ㎥/min 7.5 kw 300 ㎥ 5 m

Máy bơm phun tia kiểu bên ngoài khái niệm 
(External Jet Ejector)

>> Bản thiết kế chi tiết

※Dữ liệu này được đo dựa trên tiêu chuẩn chất thải chăn nuôi lợn đã được phân tách rắn-lỏng trên thực tế ở độ sâu 3m.

Nhà máy phân bón lỏng LIQUID FERTILIZER PLANT

> Máy bơm phun tia kiểu bên
   ngoài khái niệm mới !

> Hiệu suất cao, 
   tính năng cao, 
   độ bền cao!
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Hiệu máy
Model

Kích thước
Size

Lượng thông khí
tiêu chuẩn

Standard aeration

Hiệu suất truyền khí oxy
tiêu chuẩn (SOTE)

[150ℓ/phút×độ sâu 5m]
SOTE(150ℓ/minX5m depth)

Chất liệu
Material

Kích thước
đầu nối

Connector size

KJVD-15 Ø60X10mmX15pt 150~200ℓ/min 16% ABS PT 15A (Nipple)

KJVD-20 Ø70X14mmX20pt 200~400ℓ/min 16% ABS PT 20A (Nipple)

Thiết bị Sprinkler xoáy
(Vortex Sprinkler)

>> Bản thiết kế chi tiết
Hiệu máy

Model
Kích thước

Size
Công suất đầu vào

Capacity
Kích thước đầu nối

Connector size

KJVS Ø75X100mmX32 pt 0.2 ㎥/min PT 32A (Nipple)

※Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước về cải tiến chất lượng và cải tiến hiệu suất.

Máy sục khí dạng xoáy 
(Vortex Diffuser)

>> Bản thiết kế chi tiết

※Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước về cải tiến chất lượng và cải tiến hiệu suất.

> Loại bỏ bọt (váng) một
   cách hiệu quả!

> Thiết kế liền mạch, bảo trì 
   thuận tiện!

> Tuổi thọ bán vĩnh cửu !

> Vừa khuấy vừa sục khí !
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Máy khử mùi phức hợp (Complex Deodorizer)

>> Bản thiết kế chi tiết

※Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước về cải tiến chất lượng và cải tiến hiệu suất.

Hiệu máy
Model

Công suất đầu vào
Capacity

Nguồn điện tiêu thụ
Power

Kích thước [Dài×rộng×Cao]
Size (L*W*H) 

KJCD-100 10 ㎥/min 8.1 kw 4,200X1,800X4,300 mm

KJCD-200 20 ㎥/min 11.9 kw 4,600X2,000X4,800 mm

> Phương thức khử mùi kép 
   theo công nghệ mới!!

> Xử lý ổn định bằng kỹ thuật
   khử mùi sinh học!

Máy khuấy chìm (Submersible agitator)

>> Bản thiết kế chi tiết

※Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước về cải tiến chất lượng và cải tiến hiệu suất.

Hiệu máy
Model

Công suất đầu vào
Capacity

Nguồn điện tiêu thụ
Power

Tốc độ quay
Revolution (rpm)

KJSM 15-8F 6.0 ㎥/min 1.5 kw

875 (8P)
KJSM 22-8F 10.0 ㎥/min 2.2 kw
KJSM 37-8F 11.0 ㎥/min 3.7 kw
KJSM 55-8F 16.0 ㎥/min 5.5 kw

> Tăng hiệu quả tách chất    
   rắn dạng lỏng và sản xuất 
   phân dạng lỏng

[Sơ đồ lắp đặt]

Nhà máy phân bón lỏng LIQUID FERTILIZER PLANT
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Máy khử mùi đa công đoạn (Multistage Deodorizer)

>> Bản thiết kế chi tiết

Hiệu máy
Model

Công suất đầu vào
Capacity

Nguồn điện tiêu thụ
Power

Kích thước [Dài×rộng×Cao]
Size (L*W*H) 

KJMD-400 40 ㎥/min 16.3 kw 4,600X2,800X3,800 mm
KJMD-600 60 ㎥/min 17.9 kw 6,300X2,800X3,800 mm
KJMD-800 80 ㎥/min 28.2 kw 6,600X3,400X3,800 mm

※Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước về cải tiến chất lượng và cải tiến hiệu suất.

Máy nuôi cấy vi sinh (Microbial Incubator)

>> Bản thiết kế chi tiết

Hiệu máy
Model

Công suất đầu vào
Capacity

Nguồn điện tiêu thụ
Power

Kích thước [Dài×rộng×Cao]
Size (L*W*H) 

KJMI-100 1 ㎥ 11 kw 2,800X1,800X3,000 mm

※Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước về cải tiến chất lượng và cải tiến hiệu suất.

> Phương thức khử mùi đa công đoạn theo khái niệm mới!

> Bio + Chemical + UV Xử lý ổn định bằng kỹ thuật khử mùi!

[Sơ đồ lắp đặt]

> Nuôi cấy vi sinh phức hợp 
   một cách tuyệt vời!

> Chọn hình thức lên men hiếm 
   khí/hiếu khí!
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Khí sinh học

Khí sinh học

BIOGAS PLANT

Quy trình chính

BIOGAS
PLANT

Quy trình khí sinh học 'A3'
Kukjae Environmental Technology Inc đã phát triển khái niệm mới đó là nhà máy khí 

sinh học hỗn hợp (hybrid biogas plant) dựa trên ý tưởng độc đáo

01 02 03 04 05
Phương pháp xây 
dựng thân thiện 
với môi trường

Tiết kiệm chi phí 
vận hành một cách 

sáng tạo
Tiết kiệm chi phí 

lắp đặt Không chất thải
Làm giảm tối đa 

việc sử dụng 
năng lượng

một khái niệm mới về 
phương pháp xây dựng thân 

thiện với môi trường mà 
làm giảm thiểu đến mức tối 
đa việc sử dụng năng lượng

tiết kiệm hơn 30% chi 
phí bảo trì bằng cách 
duy trì nhiệt độ trong 

mùa đông

không cần lắp đặt bộ 
trao đổi nhiệt ,làm 
giảm tối đa việc thi 

công lắp đặt

sử dụng 100% sản 
phẩm chất thải làm sản 

phẩm nguồn

bằng cách tăng sử dụng 
khí sinh học, tối đa hóa 
hiệu suất sử dụng năng 

lượng mớ và 
có thể tái tạo được
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>> Quy trình xử lý

>> Vận hành lò phản ứng thử nghiệm

Bể phân 
hủy hiếu 
khí phát 

nhiệt tự thân
Máy bơm phun tia

Máy khuấy

Máy tách chất 
lỏng rắn Thiết bị lên men 

tốc độ cao

Giữ khí

Hút ẩm/khử lưu huỳnh Máy phát điện 
bằng khí gas

Máy khử mùi
Xuất ra phân 

bón dạng lỏng
Quạt thổi

 Máy xúc lật trượt

Thiết bị lên men 
phân hữu cơ

Xuất ra phân 
hữu cơ

Máy khuấy

Bể phân 
hủy 

hiếm khí

Kukjae Environmental Technology Inc đã phát triển khái niệm mới đó là nhà máy khí 
sinh học hỗn hợp (hybrid biogas plant) dựa trên ý tưởng độc đáo

Quạt thổi

Thiết bị lên men 
tốc độ cao

Bể phân 
hủy hiếu 
khí phát 

nhiệt tự thân
Máy bơm phun tia
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