
Giới thiệu công ty

Viết bởi Administrator
Thứ tư, 06 Tháng 1 2010 01:39 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 19 Tháng 10 2016 16:20

  

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - TỰ ĐỘNG HÓA NASACO

  
  

*Phân phối,cung cấp, tích hợp hệ thống: điện, điện tử, đo lường, tự động hoá của các hãng SIE
MENS
, ABB, 
OMRON
, BALS, IFM, 
SCHNEIDER
, DANFOSS, ENDRESS + HAUSE, MITSUBISHI, LG, DELTA …

  

*Tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt, bảo dưỡng bảo trì và chuyển giao công nghệ tự động hoá tiên
tiến: PLC, DCS, SCADA...

  

*sửa chữa vỉ mạch điện tử CN - Công suất như: biến tần , PLC, Servo- driver, máy CNC, NC,
các dây chuyền công nghiệp…  

    

DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG:

  
  

* Toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ do NASACO cung cấp đều có chế độ bảo hành miễn phí
theo nhà sản xuất hoặc theo quy định của công ty Nasaco. Các thiết bị hư hỏng sẽ được sửa
chữa, thay thế, đổi mới bằng vật tư của chính hãng. Sau thời gian bảo hành nếu quý khách có
nhu cầu NASACO sẽ tiếp tục ký kết dịch vụ bảo trì, đào tạo và chuyển giao công nghệ Điện -
Tự động hoá…

  

*NASACO luôn có các giải pháp công nghệ tự động hoá cung cấp, lắp đặt cho nhiều ngành,
địa phương trong cả nước,đóng góp tích cực vào quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất
nước.
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Xin vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được phục vụ tốt hơn :

    

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - TỰ ĐỘNG HÓA NASACO

  
  

Số 12/162/28 Đường Khương Đình - P.Hạ Đình - Q.Thanh Xuân - Hà Nội.

  

VPGD: Số 146 đường Khương Đình - P.Hạ Đình - Q.Thanh Xuân - Hà Nội.
Tel: (+84-4) 35576.176  . Fax: (+84-4) 35576.315 
Nguyễn Xuân Nam: Mobile: 0982.123.592 - 0982.123.592
Email: nasaco.vnn@gmail.com  / hainam@nasaco.com.vn

  

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý khách hàng.

  

    Call  Send SMS  Add to Skype  You'll need Skype CreditFree via Skype  
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