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A- Test Materials - Vật tư thử nghiệm  
Free Certificates of Conformity - for most of Test Materials (Chứng nhận hợp 
chuẩn miễn phí – cho hầu hết các Vật tư thử nghiệm) 

 
 

Test Fabrics (Vải thử nghiệm)  

 
 

 

 
 
Multifibre DW, #1, #10, #10A, ...  
(Vải thử nghiệm da sợi DW, #1, #10, #10A, v.v.) 
 
Application (Ứng dụng):  
 Washing and dry cleaning colour fastness 

(Cho thử nghiệm độ bền màu giặt ướt và giặt khô) 
 Colour fastness to perspiration, water and sea water 

(Cho thử nghiệm độ bền màu mồ hôi, nước và nước biển) 
 Colour fastness to dry heat, hot pressing and sublimation 

(Cho thử nghiệm độ bền màu ủi nóng, ép nhiệt, cán nóng) 
 
Standards: ISO 105-F10, AATCC 15, AATCC 61, AATCC 101, 
AATCC 106, AATCC 107, ASTM D 204-82 

 
 

 

 

Cotton Lawn / Crocking Cloth / Rubbing Cloth 
(Vải Cotton thử chà sát) 
 
Application (Ứng dụng): 
Dry and wet colour fastness to rubbing 
(Cho thử nghiệm bền màu chà sát khô, ướt) 
 
Standards: ISO 105-X12, AATCC Test Method 8 

 
 

 

 

Makeweights / Ballasts / Loading Fabrics 
(Vải bù trọng) 
 
Application (Ứng dụng): 
 Shrinkage or Durability Testing 

(Dùng trong các thử nghiệm độ ổn định HOẶC độ co sản 
phẩm) 

 
Standards: ISO 6330:2012. EN 26330:1994,  
M&S, IEC 60456, AWI/Woolmark TM31, AATCC 

 
 

 

 

Blue Wool  
(Len xanh chuẩn) 
 
Application (Ứng dụng):  
 Colour fastness to light and weathering 

(dùng kiểm soát cấp màu trong thử nghiệm độ bền màu ánh 
sáng, khí hậu)  

 
Standards: ISO 105-B series, AATCC 16 

  



 
 

 
 

 

Martindale Test Materials 
(vật tư thử nghiệm Martindale) 
 
Abrasive Cloth / SM25 (Vải thử nghiệm mài mòn) 
Woven and non-woven felt pads (Tấm nỉ lót kiểu dệt và không dệt) 
Polyurethane foam (Miếng đệm mẫu Polyurethane foam) 
 
Application (Ứng dụng):  
 Abrasion and Pilling Tests 

(Dùng trong thử nghiệm độ mài mòn hoặc xù lông vải) 
 
Standards: ISO 12947, ASTM D4966-12, EN 13520 

  
 Single Fibre Adjacent Fabric 

(Vải thử nghiệm đơn sợi) 
 Acrylic 
 Cotton 
 Nylon 
 Polyester 
 Visco  
 Woolen 
 Silk 
 
Standards: ISO 105 F Series, JIS 

 
 

 

Perspirometer - Yellowing Test Kit  
(Bộ thử bền màu mồ hơi - độ biến vàng) 

 

 
 

 

 
1- Perspiration test kit  

(Bộ thử độ bền màu mồ hôi, nước biển v.v.) 
 
Perspirometer & Weight (Bộ giá ép mẫu & Tạ) 
Acrylic plate (Tấm Acrylic) 
Multifiber (Vải đa sợi thử kèm) 
Test Kit (ISO 105 E04)  
Test Kit (AATCC Test Method 15) 
 
Application (Ứng dụng):  
 To test colour fastness to perspiration, specimens (fabric, yarn 

or fibre)  
(Dùng thử độ bề màu của vải, sợi  khi tiếp xúc với mồ hôi, 
nước biển v.v.) 
 

Standards: ISO 105 E01, E02, E04; BS 1006: UK-TB; BS 1006: 
UK-TJ; AATCC 15; AATCC 106; AATCC 107 

2- Yellowing Test Kit  
(Bộ thử độ biến vàng) 

 
Perspirometer & Weight (Bộ giá ép mẫu & Tạ) 
Impregnated Test Paper (Giấy tẩm hóa chất thử) 
Control Fabric (Vải kiểm soát quá trình thử) 
BHT-free Polythene Film (Màng film Polythene không chứa BHT) 
Glass plate (Tấm kính) 
 
Application (Ứng dụng): 
To assess the potential of white or pastel-coloured yarns, fabrics or garments to yellow 
(Để đánh giá khả năng ố vàng của vải, sợi, hàng phụ liệu) 
 
Standards: ISO 105-X18, M&S C20B, TESCO, Next TM43, Arcadia AG16, BHS TM45, Adidas 5.10 



 
 

 
 

Reference Detergents – Bột giặt chuẩn   
 

 

 
ECE/ IEC Non-Phosphate Reference Detergents 
(Bộ giặt chuẩn không Phosphate IEC/ ECE) 
 
Application (Ứng dụng):  
For colour fastness and shrinkage testing 
(Cho thử nghiệm độ bền màu giặt và độ co vải) 
 
Standards: ISO 105-F10, AATCC 61, AATCC 101, AATCC 
105, AATCC 106, AATCC 107, ASTM D 204-82 

 
 

 

 

AATCC 1993 Non-Phosphate Reference Detergent 
(Bột giặt tiên chuẩn AATCC 1993 Không Phosphate) 
 

 1993 Ref. Detergent  
 1993 Ref. Detergent - WOB 

 
Application (Ứng dụng):  
AATCC standard reference detergents are formulated to 
have the performance of an “average” consumer detergent. 
(Bột giặt chuẩn AATCC được xây dựng công thức dựa trên 
“hiệu quả” bình quân của bột giặt Thương mại thông thường) 

 
 

 

 

TAED 
 
Application (Ứng dụng):  
Shrinkage or Durability Testing 
(Thử độ co giặt hoặc độ bền vật liệu thử nghiệm) 
 
Standards: ISO 6330:2012. EN 26330:1994,  
M&S, IEC 60456, AWI/Woolmark TM31, AATCC 

 
 
 

 

 
 
 

 

Other Consumer Detergents 
(Các bột giặt chuẩn khác) 
 
Standards (Tiêu chuẩn):  
 
American (USA) 
Tide Liquid 
Tide Powder (Original Scent) – without bleach 
Perksheen 
Ultra Clorox Liquid Bleach 
Ultra Clorox 2 Powder Bleach 
Clorox Liquid (Stain Fighter and Color Booster) 
Woolite 
 
 
European (Châu Âu) 
Woolite Handwash 
 
M & S  (UK) 
Persil Automatic   
Persil Bio  
Persil Handwash 
Persil Colour Care Detergent 

  



 
 

 
 

Assessment Tools – Công cụ đánh giá chuẩn  
 

 

 
Grey Scales 
(Thước xám) 
 
 For Colour Changing Assessment (Thước xám 

đánh giá độ thay đổi màu) 
 For Colour Staining Assessment  (Thước xám 

đánh giá độ dây lem màu) 
 
Standards: ISO, AATCC, JIS 

 
 
 

 

 

9-Step chromatic scale 
(Thang màu 9 cấp) 
 
Application (Ứng dụng):  
To evaluate colour changing or staining 
(Đánh giá cấp độ màu thay đổi hoặc dâ lem) 

 
 

 

 

 

Munsell Hue Test 100 
 
Application:  
To separate persons with normal color vision into 
classes 
(Dùng đánh giá – phân loại người có cách nhìn màu 
bình thường) 
 
Munsell Replacement Kit - available 

  

 

Photographics Standards 
(Các ảnh phân loại chuẩn) 
 
Application (Ứng dụng):  
Assessing the appearance of specimens 
(Dùng để đánh gía các thay đổi bề ngoài của mẫu thử) 
 
Standards: ISO, AATCC, ASTM 

  

 

Templates and Rulers 
(Các dưỡng canh và thước đo mẫu) 
 
Standards: 
 EN ISO 6330 and EN 26330 
 M&S P1A and P1B 
 NEXT TM12 and TM14 

  



 
 

 
 

  

  

 

AATCC View Board 
 
Colours (Màu): 
 Munsell N5 (dark grey): European retailers 
 Munsell N7 (light grey): American specifiers 
 G5574 (dark grey): M&S, Next,... 
 

  

 

45° Fixed Angle Table 
(Bảng nghiên đánh giá mẫu) 
 
Suitable for use with VeriVide's Colour Assessment Cabinets 
(CAC), the FAT standardises viewing geometry to an optimal 
angle, this product is often required for colour fastness 
assessment. 

 

  

 

Paint and Maintenance Kits 
(Sơn màu chuẩn) 
 
Colours (Màu): 
 Munsell N5 (dark grey): European retailers 
 Munsell N7 (light grey): American specifiers 
 G5574 (dark grey): M&S, Next,... 
 

  

 

Replacement Lamps 
(Bóng thay thế) 
 
Light Sources (Các nguồn sáng): 
 Artificial daylight (D65 or D75) 
 Store lighting (TL84, TL83 or CWF) 
 Filament (F) 
 Illuminant (A) 
 Horizon (H) 
 Ultraviolet (UV) 
 
 

Other Test Materials – Các vật tư khác   

  

  

 

Standard wool felt 
(Nỉ len chuẩn) 
for Veslic Rub Fastness Tester 
(Cho thử nghiệm Veslic) 
 
Standards:  
ISO 11640:1993, SATRA STM 421P 

 
 
 

 



 
 

 
 

 

Soft-PVC 
For migration fastness test 
(Cho thử nghiệm độ dây lem màu của vật liệu nhựa, cao su) 

 

 

 

Pilling & Snagging Materials 
(Các vật tư, phụ kiện cho thử độ xù lông, xước móc) 
 
ICI Pilling & snagging, M&S pilling & snagging 

  



 
 

 
 

B- Testing Instruments – Thiết bị thử nghiệm, Kiểm nghiệm 
 
1- Colour Fastness Tests – Thiết bị thử độ bền màu 

 
 

 

 
Crockmeter 
Colour fastness to rubbing tester 
(Thiết bị dùng thử độ bền màu – dây lem màu do chà sát vải, sợi ở dạng 
khô, ướt) 
 
Standards: 
AATCC BS ISO M&S Other 
AATCC 8 
AATCC 165 

BS 2543 
BS 3424: 
Part 14 

ISO 105-X12 M&S C08 IKEA IOS-TM-0002 
Mercedes Benz 
DBL 7384 

 

  
  

 

Gyrowash 
Washing and dry cleaning colour fastness tester 
(Thiết bị dùng thử độ bền màu – dây lem màu do giặt vải, sợi ở dạng khô 
(với dung môi), ướt) 
 
Standards: 

AATCC ISO Marks & Spencer 
AATCC 61, 190 
AATCC 86, 132 

ISO 105-C06 
ISO 105-C08 
ISO 105-C09 
ISO 105-C10 
ISO 105-D01 
ISO 105-E03 

M&S C04 
M&S C05 
M&S C10A 
M&S C12A 
M&S C37 

 

 
 

 

 

Thermaplate 
Colour fastness and Thermal Stability Tester 
(Thiết bị thử độ ổn định vải dưới tác dụng nhiệt, thử độ bền màu thăng 
hoa vải, sợi) 
 
Standards:  
 

AATCC Adidas ISO Marks & 
Spencer 

Other 

AATCC 117 
AATCC 133 

Adidas 
5.09 

ISO 105 PO1 
ISO 105 X11 

M&S P10 
M&S C13 

JIS L 0879 
JIS 0850 

  
 

 

 
TruFade 
Xenon Arc Air-Cooled Light Fastness Tester & Weathering Test 
(Thiết bị thử độ bền màu ánh sáng, thời tiết bằng đèn Xenon) 
 
Standards:  
 

AATCC ISO IUF SLF 
AATCC 117 
AATCC 133 

ISO 105-BO2 IUF 402 SLF 402 

 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

Perspirometer 
Colour fastness of textiles to perspiration and their potential to yellow 
(Bộ giá thử khả năng ố vàng của vải, sợi) 
 
Standards: 
ISO 105 series, AATCC 15 

  

2- Phisical characteristics and Stability Tests –  
Thiết bị thử tính chất vật lý và Độ ổn định hàng dệt may 

 
  

 

Wascator 
Standardised European washing machine 
(Máy giặt thử nghiệm độ co rút, ổn định vải tiêu chuẩn Châu Âu) 
 
Standards: 
EN EN ISO ISO M&S Next Other 
EN26330: 
1993 

EN ISO 6330: 
2000 
EN ISO 6330: 
2012 

ISO 
6330: 
1984 

M&S C58 
M&S P1 
M&S P1A 
M&S P1B 
M&S P1C 
M&S P3A 
M&S P4 
M&S P4A 
M&S P4B 
M&S P4C 
M&S P5A 
M&S P12 
M&S P12A 
M&S P12B 
M&S P12C 
M&S P91 
M&S P99A 
M&S P114 
M&S P134 
M&S 
P134A 

NEXT 7 
Next 7A 
Next 7B 
Next 9 
Next 10 
Next 11 
Next 12 
Next 24 
Next 30 
Next 30A 
Next 34 
Next 36A 

IEC 60456 

 

 
 
 

 

 

Accudry 
Standardised European Tumble Dryer 
(Máy sấy thổi tung tiêu chuẩn Châu Âu) 

 
Standards: 
EN ISO 6330,M&S, NEXT, TWC-TM 31 and 254  

 
 
 
 

 

  



 
 

 
 

 

Whirlpool Washer/Dryer 
Recommended Washer/Dryer for AATCC Test Methods 
(Máy sấy thổi tung đề xuất theo tiêu chuẩn thử của AATCC) 
 
Standards: 
AATCC home laundering test methods - 88B, 88C, 124, 130, 135, 142, 
143, 150, 172, 179, and 188 
 

 
 

 

Dynawash:  
Garment and printed fabric durability tester and Garment attachment 
(Máy thử độ bền của mẫu in và các vật liệu đính trên hàng dệt may) 
 
Standards: 
Arcadia BHS BS Marks & 

Spencer 
Next 

Arcadia 
Group CA 
10a 

BHS TM 12A 
BHS TM 12B 
BHS TM 12C 

BS 
7907:2007 

M&S C15 
M&S P5 
M&S P6 
M&S P7 
M&S P69 

NEXT TM 8 

 

  

  

 

 
Martindale 
Abrasion and pilling tester 
(Thử nghiệm độ bền mài mòn và xù lông của vật liệu) 
 
Standards: 
Complies with all known national and international standards 
and test methods  
(Tương thích với tất cả các tiêu chuẩn thử nghiệm tương tự 
của các quốc gia và quốc tế) 
 

  

 

Impulse 
Random tumble pilling tester 
(Thử nghiệm độ xù lông vải theo nguyên tắc thổi tung) 
 
Standards: 
 

ASTM ISO 
ASTM D3512 ISO 12945-3 

 

 
 

 

 

Orbitor 
Pilling and snagging tester 
(Thử nghiệm độ bền xù lông và xước móc của vải) 
 
Standards: 
BS EN ISO M&S Other 
BS 8479 
(SnagPod) 

EN ISO 12945-1 M&S P18A 
M&S P21A 
(snagging) 

TWC-TM 152 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

SnagPod 
Snagging resistance tester 
(Thử độ bền xước móc của vải) 
 
Standards: 
BS 8479 

 
 
 

 

 

TruBurst  
Pneumatic bursting strength & Elastic stability tester 
(Thiết bị khí nén thử độ bền nén thủng vải & Độ ổn định co 
dãn đàn hồi của vải) 
 
Standards: 

Adidas ASTM ISO M&S Next Other 
Adidas 
4.09 

ASTM 
D3786 

ISO 2758 
(paper) 
ISO 
13938-2 

M&S 
P27 

NEXT 
TM22 

Edana 
80.3 
Woolmark 
TM29 
WSP 30.2 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Titan5 
Universal strength tester 
(Máy thử sức bền vật lý của vải, sợi) 
 
Standards: 
Complies with many international standards and retailers’ test 
methods 
(Đáp ứng cho tất cả các tiêu chuẩn thử nghiệm của thế giới 
cũng như của các nhãn hàng quốc tế) 
 

 
 

T27 Universal Pneumatic Jaws 
For tensile strength, seam slippage 
and tear tests 
(Ngàm kẹp khí nén T27 cho tất cả 
các thử nghiệm kéo đứt, đột trượt 
mối nối và xé rách) 
 

 
 

T4 Button Holder (used with T27) 
Testing buttons to destruction 
Security of attachment of buttons 
(Bộ kẹp T4 thử nút cũng như độ an 
toàn của các phụ kiện đính kèm kết 
hợp với T27) 

 

T12 Attachments Kit (used with 
T27) 
Testing security of attachments to 
garments 
(dùng kết hợp với T12 cho thử 
nghiệm độ an toàn của các phụ 
kiện đính kèm trên hàng may mặc) 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

T18 Loop Bars 
For stretch and recovery tests 
(Thanh Loop dùng thử đặc tính kéo 
dãn, phục hồi của vật liệu có độ co 
dãn) 
 
 
 

 

FlexiFrame 
Stretch & Recovery Instruments 
(Thiết bị thử độ dãn và hồi phục vải) 
  
Standards: 
ASTM D3107, Arcadia AG31, Ralph Lauren and ASTM D2594 

 
 

 

 

Elmatear 
Digital tear tester 
(Thiết bị thử độ bền xé rách vải kiểu kỹ thuật số) 
 
Standards: 

ASTM EN ISO M&S Other 
ASTM 
D1424 
ASTM 
D5734 

EN 21974 ISO 
13937-1 
ISO 1974 

M&S 
P29 

TAPPI 
T414 

 

 
 

 

 

Wrinkle Recovery Tester 
(Xác định độ hồi phục nếp nhăn của vải) 
 
To determine the appearance of textile fabrics after induced 
wrinkling 
(Xác định độ hồi phục nếp nhăn của vải) 
 
Standards: 
ISO 9867, M&S P123, ENKA 3061 and AATCC 128 

 
 
 

 



 
 

 
 

  

 

Crease Recovery Tester 
(Thiết bị thử phục hồi nếp gấp, ủi vải) 
A crease is formed in a test specimen by applying a specified 
pressure in a separate Loading Device. The crease recovery 
tester measures the angle of recovery and is used to define 
Easy Care and Easy Iron labelling. 
(Một nếp nhăn được hình thành trên một mẫu thử nghiệm 
bằng cách áp dụng một áp lực có tải trọng cụ thể lên mẫu. 
Các thử nghiệm phục hồi nếp gấp đo góc độ phục hồi của 
mẫu và được sử dụng để xác định ghi nhãn Chăm sóc dễ 
dàng và Ủi dễ dàng.) 
 
Standards: 
European: ISO 2313, EN 22313 & M&S P22  
American: AATCC 66 

 
 

 

ProMace 
Mace Snag Tester 
(Thiết bị thử độ xước móc vải dạng quả cầu gai) 
 
Standards: 
ASTM D3939 (Mace), JIS L 1058 and VDA 230-220 

  

 

Spray Rating Tester 
Water resistance tester 
(Thiết bị thử độ chống thấm nước của vải theo phương pháp 
phun mưa) 
 
Standards: 
AATCC 22 
EN 24920 
ISO 4920 
M&S P23 

 
  



 
 

 
 

C- Colour Management Solutions – Các giải pháp quản lý màu sắc 
   

1- Lighting & Accessories - Tủ đèn chuẩn và phụ kiện 
 
 

 

 
Light Booth / Light Box  
(Tủ đèn ánh sáng chuẩn) 
 
Standards:  

ADIDAS 
ARCADIA 
BANANA REPUBLIC 
BHS 
BOOTS 
GAP / OLD NAVY / GAP 
OUTLET 

GEORGE AT ASDA  
GOSSARD 
H&M 
LAND ROVER 
MARKS AND SPENCER 
(M&S) 
MOTHERCARE 

MONSOON  
NEW LOOK 
NEXT Plc 
NIKE 
RENAULT 
TESCO 

 
Macbeth SPL QC (by X-Rite) 
Macbeth Judge QC (by X-Rite) 
Verivide CAC60-5, CAC120, CAC150 

 
 

 

2- Spectrophotometers – Đầu Quang phổ  
 
 

 

 
Model Ci7860 Benchtop Spectrophotometer 
 
Model Ci7600 Spectrophotometer 
 
Model Ci7800 Spectrophotometer 
 
The X-Rite Ci78600, Ci7800 and Ci7600 benchtop sphere 
spectrophotometers deliver true process control for perfect color 
fidelity. These instruments, when paired with NetProfiler and 
Color iMatch or Color iQC software, set a new standard for 
measuring, managing and communicating color while providing 
an unprecedented audit trail in a package that is more stable, 
delivers repeatable performance and is easier to service than 
any other benchtop sphere spectrophotometer in the market 
today. 
(Máy quang phổ để bàn X-Rite Ci78600, Ci7800 và Ci7600 dạng 
cầu phản xạ cho phép quá trình điều khiển đúng với độ trung 
thực màu sắc hoàn hảo. Các công cụ này, khi kết hợp với 
NetProfiler và Phần mềm phân tích màu iMatch hoặc phần mềm 
Màu iQC, thiết lập một tiêu chuẩn mới để đo lường, quản lý và 
giao tiếp màu trong khi cung cấp một đường mòn kiểm toán 
chưa từng có trong một gói phần mềm đó là tính ổn định hơn, 
mang lại hiệu năng lặp lại và bảo trì, hiệu chuẩn dễ dàng hơn bất 
kỳ quang phổ để bàn dạng cầu phản xạ khác trên thị trường hiện 
nay.) 

 
 

 

3- Software Applications – Các phần mềm ứng dụng 
 
 

 

 
Color iQC Color Quality Control Software 
(Phần mềm đánh giá màu iQC) 
A flexible, job-oriented software package that streamlines color 
measurement, reporting and recording to maintain a centralized, 
cost-efficient process. 
(Gói phần mềm linh hoạt, định hướng công việc bố trí phù hợp 
cho đo màu, báo cáo và ghi lại kết quả để duy trì tính tập trung, 
quy trình tiết kiệm.) 
 
Color iMatch 



 
 

 
 

 
 

(Phần mềm Phân tích công thức màu) 
Match more samples from opaque to transparent or from 
coatings to plastics to textiles. 
(Khả năng Phân tích màu của nhiều nhiều mẫu hơn từ trong 
suốt đến đục, từ cho ứng dụng tráng phủ màu đến nhuộm màu.) 
 
 
NetProfiler 
By minimizing the variance between color measurement data — 
either from one instrument to the next or from one year to the 
next — NetProfiler controls the critical variable in managing the 
color reproduction process 
(Bằng cách giảm thiểu các sai lệch giữa các dữ liệu đo màu - 
hoặc là từ một máy quang phổ đến máy tiếp theo hoặc từ một 
năm đến năm tiếp theo - NetProfiler kiểm soát nghiêm ngặt sự 
biến thiên trong việc quản lý quá trình tái tạo màu sắc) 
 

4- Portable Devices – Thiết bị cầm tay 
 
 

 

 
Ci6x Portable Spectrophotometers 
(Thiết bị Quang phổ cầm tay Ci6x) 
When colors errors occur, whether there is confusion between 
customer specifications and production output or batch-to-batch 
color variation, the result is costly waste and rework. The X-Rite 
Ci6x family of sphere spectrophotometers, together with 
NetProfiler, Color iMatch and Color iQC software, reduce 
rejection rates and scrap and improve time to market and 
profitability. With a variety of configurations and price points, the 
Ci6x family offers solutions for organizations of all types and 
sizes. 
(Khi sai sót màu sắc xảy ra, cho dù có sự nhầm lẫn giữa các chi 
tiết kỹ thuật của khách hàng và sản phẩm sản xuất, biến đổi màu 
sắc từ mẻ-đến- mẻ, kết quả là lãng phí và làm lại. Nhóm đầu 
Quang phổ cầu phản xạ X-Rite Ci6x, cùng với NetProfiler, phân 
tích màu iMatch và phần mềm Màu IQC, giảm tỷ lệ từ chối và 
phế liệu và cải thiện thời gian xuất sản phẩm ra thị trường và lợi 
nhuận. Với một loạt các cấu hình và mức giá, gia đình Ci6x cung 
cấp giải pháp cho các tổ chức của tất cả các loại và kích cỡ) 
 
Model: Ci60, Ci62, Ci64 

  
 
MA Family 
(Nhóm Quang phổ cầm tay MA) 
 
X-Rite’s proprietary multi-angle spectrophotometry technology 
makes the measurement of special effect paints and coatings 
fast, easy and consistent, replacing time-intensive laboratory-
based tests that require expensive instruments. The result is 
improved uptime on painting and assembly lines, reduced scrap 
rates and fast root cause analysis when color problems are 
discovered. This is especially important in industries where 
global sourcing requires that all components match at final 
assembly. 
(Công nghệ Quang phổ đa góc độc quyền của X-Rite dùng đo 
lường nhanh chóng, dễ dàng và phù hợp các loại sơn có hiệu 
ứng đặc biệt và lớp phủ, thay thế các thử nghiệm mất nhiều thời 
gian và đòi hỏi dụng cụ đắt tiền. Kết quả là cải thiện thời gian 
sơn và kết hợp các dây chuyền, giảm tỷ lệ phế liệu và phân tích 
phát hiện nhanh nguyên nhân gốc rễ khi có vấn đề màu sắc. 
Điều này đặc biệt quan trọng trong ngành công nghiệp nơi tìm 
nguồn cung ứng toàn cầu đòi hỏi tất cả các thành phần phù hợp 
với lắp ráp cuối cùng. 
 
Model: MA98, MA96, MA94 



 
 

 
 

D- Lab. Machines – Thiết bị phòng thí nghiệm 
 

1- Lab Dip Laboratory Dyer – Máy nhuộm mẫu màu thí nghiệm 
 

 

 
 

SandoLab 

 
       Characteristic: 
- Temperature is same in each dye-pot 

(Nhiệt độ đồng nhất trên từng cốc nhuộm) 
- No temperature dropping during dye-pot be plugged in or 

unloaded 
(Không có hiện tượng giảm nhiệt độ trên máy nhuộm khi thay 
đổi cốc nhuộm)  

- Flexibility in constant temperature or programmed dyeing  
(Linh hoạt trong nhuộm đẳng nhiệt hay theo quy trình cài đặt) 

- Energy saving.  
(Tiết kiệm năng lượng) 
 

  

2- Continuous Lab Dyeing machine -  Máy nhuộm thí nghiệm liên tục 
 

  

 

 
Pad-Steam Machine 
(Máy nhuộm Ngấm ép – Chưng hơi) 

 
Characteristic: 
- Simulating same process on production machine 

(Mô phỏng chính xác quy trình thực tế trên máy nhuộm sản 
xuất) 

- Short time with less than 4 seconds for fabric entering steam 
chamber. 
(Thời gian vải vào buồng xông hơi ít hơn 04 giây)  

- Whole machine made by stainless steel   
(Toàn bộ máy làm bằng thép không rỉ) 

- Dwell time adjustable from 30 – 120 seconds  
(thời gian xử lý vải trong buồng có thể điều chỉnh từ 30 – 120 
giây) 

- Steam chamber heated with saturated steam at Max. 103oC 
(Buồng chưng hơi gia nhiệt bằng hơi bão hòa ở nhiệt độ Max. 
103oC) 

  

 

 
Pad- Dry – Thermofix Machine 
(Máy nhuộm Ngấm ép – Sấy – Gắn màu nhiệt độ cao) 

 
Characteristic: 
- Simulating same process on production machine 

(Mô phỏng chính xác quy trình thực tế trên máy nhuộm sản 
xuất) 

- IR pre-drying chamber  
(Buồng sấy vải sơ bộ) 

- Drying (Baking) chamber with set temp. 100oC – 180oC. 
(Buồng sấy gia nhiệt bằng điện cho phép cài đặt nhiệt độ từ 
100 – 180oC)  

- Thermosol chamber allows dwell time from 30 sec. – 2 min at 
temp. Max. 250oC 
(Buồng gắn màu cho phép xử lý vải trong thời gian từ 30 giây 
– 2 phút ở nhiệt độ Max. 250oC) 

- Whole machine made by stainless steel   
(Toàn bộ máy làm bằng thép không rỉ) 

 
 
 



 
 

 
 

3- Automatic Dispensing System – Hệ thống Pha – Châm màu tự động cho nhuộm; In vải 
 

 
1- Automatic Dispensing System – Hệ thống Pha 

– Châm màu tự động cho nhuộm 

 
 

2- Automatic Dispensing System – Hệ thống Pha 
– Châm màu tự động cho In vải 

 

 
 
Lab. CCK System  
CAMS - CADS 
- New tubeless valve, high throughput, low maintenance 

(Hệ thống châm dung dịch không dùng ống dẫn, độ thông 
suốt cao, ít bảo trì) 

- Easy to change dye solution, no pollution and good expansion 
(Thay đổi dung dịch dễ dàng, không gây nhiễm màu dung 
dịch, dễ dàng nâng cấp công suất hệ thống) 

- No need for regular cleaning, no block problem, good 
reproducibility 
(Không cần vệ sinh thường xuyên, không bị tắc, độ lặp cao) 

- No need for start-up, more convenient for operator 
(không cần khởi động, thuận tiện cho người vận hành) 

- Gravimetric dispensing, maximum accuracy and traceability 
(Phương pháp châm định lượng trọng lượng, chính xác tối đa 
và cho phép truy tìm kết quả) 

- Fixed dispensing head and scale, to have stable dispensing 
result and excellent repeatability 
(đầu châm màu và cân cố định, giúp hệ thống ổn định khi 
châm dẫn đến kết quả châm có độ lắp lại xuất xắc) 

- Windows Software, easy to operate 
(Phần mềm trê nền tảng hệ điều hành Window, dễ vận hành) 

- Automatic detection and warning function 
(Chức năng phát hiện và cảnh báo tự động) 

- Multi-tasks operations and good expansion 
(Vận hành đa nhiệm và mở rộng dễ dàng) 

  

4- Lab Padding Mangle & Drying machine –  Hệ thống trục ngấm ép & Sấy vải 
 

 

 
Padding mangle 
(Trục ngấm ép hóa chất) 
 
Characteristic: 
- For impregnated chemicals, dye stuff 

(Dùng ngấm ép màu nhuộm, hóa chất) 
- High chemicals resistance rubber coated rollers 

(Trục ép bọc cao su chống hóa chất ăn mòn) 
- Left – Right pressure adjustable   

(Điều chỉnh lực ép độc lập ở hai phía trục ép) 
- Vertical OR Horizontal Rollers arrangement  

(Bố trí trục ép ở dạng đứng hoặc nằm)  
- Variable speed is option  

(Tốc độ thay đổi là chọn thêm) 
- Whole machine made by stainless steel   

(Toàn bộ máy làm bằng thép không rỉ) 
 

  



 
 

 
 

 

Pin frame Drying chamber  
(Buồng sấy khung căng) 
 
Characteristic: 
- Longitude and latitude tension can be adjusted easily  

(Lực căng dọc và ngang của vải có thể điều chỉnh dễ dàng) 
- Chamber temp. can be set from 20 – 250oC 

(Nhiệt độ buồng có thể cài từ 20 – 250oC) 
- Circulation fan    

(Trang bị quạt tuần hoàn gió nóng) 
- Time setting from 1 – 999 sec.  

(cài đặt nhiệt độ từ 1 – 999 giây)  
- Automatic sample discharge with alarm   

(Tự động ra mẫu kết hợp còi báo) 
- Whole machine made by stainless steel   

(Toàn bộ máy làm bằng thép không rỉ) 
 

 
 

 

E- Production Machineries – Máy móc – Dây chuyền sản xuất 
 

1- Fabric Batch Dyeing machine – Máy nhuộm vải gián đoạn 
 

  

 TECHsmart  - Low liquor-ratio HT Dyeing machine 
(Máy nhuộm vải Cao áp dung tỷ thấp) 
 
Characteristics: 
- Flexibility of chamber capacities from 100kg – 300kg 

(Nhiều lựa chọn Công suất buồng nhuộm khác nhau từ 100kg – 
300kg) 

- Variable choice of machine capacity from 5kg – 2500kg 
(Nhiều lựa chọn công suất máy từ 5kg – 2500kg) 

- High quality European Stainless Steel 316L/ 316 
(Sử dụng thép không rỉ chất lượng cao 316L/ 316 từ Châu Âu) 

- Low liquor-ration to 1:4 
(Dung tỷ thấp 1:4) 

- Automatic Adjustable nozzle by actuator allow operator adjust 
stepless nozzle gap for varying nozzle pressure  
(Tự động điều chỉnh áp lực họng Jet thông qua việc điều chỉnh 
vô cấp khe hở họng Jet bằng bộ điều chỉnh) 

- Automatic cleaning filter 
(Hệ thống vệ sinh lọc bụi bông tự động) 
 

  

 

TECHbeam - HT Beam Dyeing machine 
(Máy nhuộm Cuộn vải Cao áp) 
 
Characteristics: 
- Flexibility of Beam capacities from Ø90mm – Ø1100mm 

(Nhiều lựa chọn Công suất cuộn vải khác nhau từ Ø90mm – 
Ø1100mm) 

- Variable choice of machine for fabric width Max. 3400mm 
(Nhiều lựa chọn công suất máy từ 5kg – 2500kg) 

- High quality European Stainless Steel 316L/ 316 
(Sử dụng thép không rỉ chất lượng cao 316L/ 316 từ Châu Âu) 

- Automatic I/O – O/I control 
(kiểm soát Quy trình I/O- O/I Tự động) 

- Possibility of using Single or Multi Dye-Beam 
(có thể dùng một hoặc nhiều Beam một lần) 



 
 

 
 

  

 

Jigger Dyeing machine 
(Máy nhuộm Jigger) 
 
Characteristics: 
- Fabric working width from 2000mm – 3400mm 

(khổ vải làm việc từ 2000mm – 3400mm) 
- Speed control from 10 – 150m/ min 

(Kiểm soát tốc độ từ 10 – 150kg) 
- High quality European Stainless Steel 316L/ 316 

(Sử dụng thép không rỉ chất lượng cao 316L/ 316 từ Châu Âu) 
- Automatic dosing system 

(kiểm soát cấp hóa chất tự động) 
- Fabric edge centering device by the movement (Left & Right) of 

cylinders 
(Thiết bị điều chỉnh tâm của biên vải bằng cách điều chỉnh dịch 
chuyển trục cuốn vải trái – phải) 

- Tension control sytem 
(Hệ thống kiểm soát sức căng vải) 
 

 

 

TECHyarn - HT Yarn Dyeing machine 
(Máy nhuộm Sợi Cao áp) 
 
Characteristics: 
- Flexibility of dyeing as loose stock fibre, package, warp beam, 

muffs, tops, ribbons and tapes made of natural, man-made 
fibres and their blends. 
(khả năng nhuộm linh hoạt các loại vật liệu từ sơ, sợi tự nhiên, 
nhân tạo đến hỗn hợp; từ dạng sơ – bông đến dạng côn, beam, 
dây đai, v.v.) 

- Liquo-ratio from 1:4 – 1:8 
(Dung tỷ nhuộm dao động từ 1:4 – 1:8) 

- Machine capacities from 5kgs – 1500 kgs; from single to double 
carrier 
(Nhiều lựa chọn Công suất máy từ 5 kgs – 1500 kgs; từ mâm 
chứa sợi kiểu đơn hoặc đôi) 

- Pre-pressurised system with compressed air helps the 
impregnation more homogenously  
(Hệ thống tăng áp bằng khí nén giúp sợi ngấm dung dịch đồng 
nhất hơn) 

- Variable loading ability with low liquor-ration maintans same 
with 50%, 75% and 100% loading 
(Khả năng tải trọng linh hoạt với việc duy trì dung tỷ thấp như 
nhau với nhiều mức tải khác nhau ở 50%, 75%, 100% công 
suất đầy tải) 

- High quality European Stainless Steel 316L/ 316 
(Sử dụng thép không rỉ chất lượng cao 316L/ 316 từ Châu Âu) 

- Automatic I/O – O/I control 
(kiểm soát Quy trình I/O- O/I Tự động) 

- Special design for sampling and sewing thread dyeing with 
capacity 1kg – 7kg/ batch, signle or coupling 4x4, 2x4, 1x4 
(Thiết kế đặc biệt cho nhuộm mẫu và nhuộm chỉ với công suất 
nhuộm từ 1 – 7kg/ mẻ, kết cấu từng máy lẻ hoặc kết hợp 4x4, 
2x4, 1x4) 

  



 
 

 
 

  

2- Continuous Wet Processing lines – Quy trình xử lý ướt liên tục  
 

  

 
 

Singeing machine 
(Máy đốt lông vải) 
 
For reducing the “pilling” and enhance the appearance of 
fabric, the long – hairy fibers have to be burned off. 
(Để giảm các gút vón sợi và tăng độ mịn bề mặt vải, các sơ 
lông dài trê vải cần phải được đốt bỏ thông qua máy đốt lông). 
 
Standard Features: 
(cấu hình chuẩn) 
 
- 02 – 06 ribbon burners, arrangement either on 01 or both 

sides of the fabric, flame direction adjustable from direct to 
tangential flame impingement.  
(02 - 06 thanh đốt với các lỗ bằng thép không gỉ đốt trên 
cả hai mặt của vải, với sự điều chỉnh hướng từ trực tiếp 
đến sự tiếp xúc của ngọn lửa theo phương tiếp tuyến) 

- The burners are rotated and automatically extinguished 
when machine is stopped. 
(Những thanh đốt được xoay và tự động tắt khi máy được 
dừng lại.)  

- Individual proportioning valves provide a full range of 
air/gas mixtures for each burner. 
(Van cấp điều khiển tỷ lệ phần trăm cho khả năng phối 
trộn đầy đủ các hỗn hợp không khí / khí cho mỗi thanh 
đốt) 

- Equipped with water-cooled rolls, keeping fabric under 
control and parallel to the burners. 
(Trang bị các trục làm mát vải, giữa vải ở điều kiện kiểm 
soát và lắp song song với các đầu đốt). 
 
 

 

Bleaching Machine OPTIBLEACH WF/ KF 
(Dây chuyền Nấu – Tẩy liên tục – OPTIBLEACH WF/ KF) 
 
By increasing the efficiency and reducing the manufacturing 
costs, the Menzel bleaching machine ecology is in line with 
economy. 
(Bằng cách tăng hiệu quả tẩy và giảm chi phí sản xuất, dây 
chuyền tẩy trắng Menzel phù hợp với mục đích sinh thái và 
môi trường) 
 
Features: 
(cấu hình) 
 
- OPTIBLEACH bleaching line based on the washing boxes 

OPTIWASH, emphasized by its high add-on applicator 
OPTIMAX and the bleaching steamer OPTISTEAM with 
“walking conveyor”. 
(Dây chuyền OPTIBLEACH thiết kế dựa trên các bể giặt 
OPTIWASH, bộ ngấm hóa chất hiệu suất cao OPTIMAX, 
buồng chưng hơi OPTISTEAM trang bị sàn chuyển vải 
kiểu “sàn bước” và hệ thống bể giặt hiệu suất cao) 

- The OPTIBLEACH combines with the process control 
system and the automatic dosing device OPTIDOS 
reproducible products of high-class fabric are guaranteed.  
(dây chuyền OPTIBLEACH kết hợp hệ thống kiểm soát 
quá trình và dosing tự động OPTIDOS đảm bảo độ lặp 
cao, tạo ra sản phẩm chất lượng hàng đầu) 

- OPTIMAX saves up to 15 % bleaching liquor. 
(Hệ thống ngấm OPTIMAX giúp tiết kiệm đến 15% dung 
dịch tẩy). 



 
 

 
 

- The ENERGYSAFE system with temperature controlled 
waste water management and register heat exchangers 
reduces the heat energy demand by 75 %.  
(Hệ thống ENERGYSAFE kiểm soát nhiệt độ nước thải 
giặt cùng với hệ thống trao đổi nhiệt giúp giảm lượng nhiệt 
tiêu thụ lên đến 75%) 

- 100% machine construction made by stainless steel 316 
(100% kết cấu máy làm bằng thép không rỉ 316) 

 
 

 

Bleaching Machine OPTIMERC 
(Dây chuyền Làm bóng kiềm liên tục – OPTIMERC) 
 
The mercerizing process for finishing fabrics made of cotton in 
a top-quality product. A higher dye pick-up as well as the silky 
luster is decisive for an elegant appearance of mercerized 
fabric such as outerwear, table linen and bed linen. 
(Quá trình hoàn tất vải làm bóng kiềm giúp cho vải Cotton đạt 
chất lượng cao nhất. Hiệu quả ngấm màu cũng như độ bóng 
của vải quyết định bề ngoài tao nhã của vải được làm bóng 
như quần áo, khăng trải bàn và bọc gường, áo gối) 
 
Features: 
(cấu hình) 
- OPTIMERC line based on the chain, chainless and 

HYBRYD with combination chain – roller type 
(Dây chuyền OPMERC thiết kế dựa trên hệ thống có xích, 
không xích hoặc HYBRYD kết hợp xích – trục) 

- The OPTIMERC is compatible with lye recovery systems 
for lye saving.  
(dây chuyền OPTIMERC tương thích với các hệ thống tái 
sinh xút giúp giảm thiểu lượng xút hao hụt) 

- OPTIMERC equipped with OPTIDOSE for automatic 
dosing lye  
(OPTIMERC trang bị hệ thống kiểm soát cấp hóa chất tự 
động OPTIDOSE). 

- The impregnation – padder and inlet chain combination 
(option) introducing fabric into machine smoothly and 
stably thanks to the ability of over-feeding/ under-freeding 
and stretching fabric, it helps fabric more stable in the next 
steps.  
(Hệ thống kết hợp máng ngấm- trục ép và xích đầu vào 
kết hợp (chọn thêm) giúp đưa vải đầu vào dễ dàng, ổn 
định nhờ khả năng cấp dồn/ kéo và căng vải, việc này 
giúp vải có tính ổn định cao khi đi qua các bước tiếp theo) 

- 100% machine construction made by stainless steel 316 
(100% kết cấu máy làm bằng thép không rỉ 316) 
 
 

 

 
 
 

Cold- Pad- Batch Dyeing – OPTIDYE - CBP 
(Dây chuyền nhuộm cuộn ủ OPTIDYE-CPB) 
The OPTIDYE-cpb dyeing range provides the flexibility and 
enables the user to produce profitable in today’s market. Even 
small yardages can generate a profitable income due to low 
production costs.  
(Dây chuyền nhuộm OPTIDYE-CPB cung cấp mức độ linh 
hoạt và cho phép người sử dụng để sản xuất có lợi nhuận 
trong thị trường hiện nay. Thậm chí với sản lượng mẻ nhỏ có 
thể tạo ra thu nhập lợi nhuận do chi phí sản xuất thấp. 
 
Features: 
(cấu hình) 
- OPTIDYE-CPB line equipped with original ANDRITZ 

KUSTERS S-Rolls 
(Dây chuyền OPTIDYE-CPB trang bị hệ thống trục ép có 
xuất xứ ANDRITZ KUSTERS S-Rolls nguyên bản) 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

- Ability for doing Trough OR Nip Dyeing or both.  
(Có khả năng nhuộm ngấm dạng “Máng ngấm” hoặc 
“Trên trục” hoặc cả hai) 
 

- The OPTIDOS SERA 4:1/ 3+1 Dosing – precisely 
accurate on the spot  
(hệ thống OPTIDOSE SERA 4:1/ 3+1 cho phép cấp chính 
xác tức thời các hóa chất). 
 

- CPB dyeing for both Woven and Knitted is possible 
(Cho phép nhuộm CPB cho cả vải dệt thoi lẫn dệt kim) 
 

- 100% machine construction made by stainless steel 316 
(100% kết cấu máy làm bằng thép không rỉ 316) 

  

 

Pad steam dyeing range OPTIDYE WF 
(Dây chuyền nhuộm Ngấm ép – Chưng hơi OPTIDYE WF) 
 
- Essential parts of the dyeing range are the dye padder 

OTPICOLOUR with Original ANDRITZ KÜSTERS S-rolls, 
the dye steamer OTPISTEAM-L and the up-down washing 
units OPTIWASH-L. The big diameter guide rollers and 
top roller supporting drives ensure crease-free fabric 
transport even for most delicate fabric. Due to the process 
control system and the automatic dosing station 
OPTIDOS, short lot changing times are possible. 
(Phần thiết yếu của dây chuyền nhuộm là bộ ngấm ép 
nhuộm OTPICOLOUR với trục ép ANDRITZ Kusters S-
Roller nguyên bản, Buồng chưng hơi OTPISTEAM-L và 
bể giặt kiểu lên xuống OPTIWASH-L. Sự kết hợp của các 
trục dẫn vải đường kính lớn và trục trên hỗ trợ dẫn động 
bảo đảm dẫn vải không bị nhăn ngay cả đối với vải nhạy 
cảm nhất. Nhờ có hệ thống điều khiển quá trình và các 
trạm châm hóa chất tự động OPTIDOS, việc thay đổi các 
mẻ nhuộm diễn ra trong thời gian ngắn. 

 
- The ENERGYSAVE system with temperature controlled 

waste water management and register heat exchangers 
reduces the heat energy demand by 75 %. Both elements 
increase efficiency by reducing the manufacturing costs. 

 (Hệ thống ENERGYSAVE với nhiệt độ nước thải được 
kiểm soát và thông qua hệ thống trao đổi nhiệt làm giảm 
nhu cầu năng lượng nhiệt bằng 75%. Cả hai yếu tố làm 
tăng hiệu quả bằng cách giảm chi phí sản xuất.) 
 

- 100% machine construction made by stainless steel 316 
(100% kết cấu máy làm bằng thép không rỉ 316) 
 

  

 

Continuous Washing range OPTIWASH 
(Dây chuyền giặt liên tục OPTIWAH) 
 
- The OPTIWASH is ideal washing solution for continuous 

washing of dyed, printed fabrics in both woven and knitted 
type. 
(Dây chuyền OPTIWASH là giải pháp lý tườgn cho việc xử 
lý giặt vải sau khi nhuộm, in; cho các loại vải dệt kim và 
dệt thoi)  

 
- The ENERGYSAVE system with temperature controlled 

waste water management and register heat exchangers 
reduces the heat energy demand by 75 %. Both elements 
increase efficiency by reducing the manufacturing costs. 

 
 

(Hệ thống ENERGYSAVE với nhiệt độ nước thải được 
kiểm soát và thông qua hệ thống trao đổi nhiệt làm giảm 
nhu cầu năng lượng nhiệt bằng 75%. Cả hai yếu tố làm 



 
 

 
 

tăng hiệu quả bằng cách giảm chi phí sản xuất.) 
 

- 100% machine construction made by stainless steel 316 
(100% kết cấu máy làm bằng thép không rỉ 316) 
 

  

 

Detwisting – Slitting – Enzyme washing line 
(Dây chuyền xả xoắn –xẻ khổ - giặt lông) 
 

- 100% machine construction made by stainless steel 304 
(100% kết cấu máy làm bằng thép không rỉ 304) 
 

- Equipped with latest sensors, camera and sliting head 
from top suppliers (E-L or Bianco) 
(Trang bị các đầu dò, camera và đầu xẻ khổ mới nhất từ 
các nhà chế tạo hàng đầu (E-L hoặc Bianco) 
 

- Washing box – impregnated and padder for high 
squeezing efficiency and water recycling system 
(Máng giặt – ngấm và trục ép cho hiệu suất ngấm ép cao 
và hệ thống tuần hoàn nước giặt). 
 

  

3- Dry Finishing lines/ Machines – Quy trình xử lý hoàn tất vải khô   
 

  

 

Stenter Frame RAM-X 
(Máy căng kim – Định hình RAM-X) 
 
- The RAM-X is optimum solution for fabric heat treatment, 

with European engineering and latest technology, the 
RAM-X is excellent balance of investment cost and short 
payback time due to lower production costs as saving 
electricity and energy, no compromise with 2nd quality 
fabric. 
(RAM-X là giải pháp tối ưu cho xử lý nhiệt vải, với kỹ thuật 
châu Âu và công nghệ mới nhất, RAM-X là sự cân bằng 
tuyệt vời của chi phí đầu tư và thời gian hoàn vốn ngắn do 
chi phí sản xuất thấp hơn như tiết kiệm điện và năng 
lượng, không thỏa hiệp với chất lượng vải loại 2)  

 
- Oil free chain system and PLC control helps the 

customers operate the machine without hastle and keep 
all history in record as well. 
(Hệ thống xích không dùng dầu và điều khiển bằng PLC 
giúp khách hàng vận hành máy mà không gặp các rắc rối 
và lưu giữ lại tất cả lịch sử vận hành máy) 

 
- Telecommunication with connection directly to machine 

makes the dianostic and troubleshooting becoming much 
easy. 
(Liên lạc từ xa với kết nối trực tiếp đến máy giúp việc xác 
định và khắc phục lỗi trở nê hết sức dễ dàng) 

 
 
 

  



 
 

 
 

 

Tensionless Dryer  
(Máy sấy lưới không sức căng) 
 
- The number of chambers can be from 3 – 5 with the 

different working width from 1600mm – 3600mm.as 
standard 
(Cấu hình tiêu chuẩn của máy có số lượng buồng sấy có 
thể từ 3-5 với chiều rộng khổ vải làm việc khác nhau từ 
1600mm - 3600mm) 
 

- The number of fabric passes in machine can be choosen 
from 1 – 3 passes. 
(Số lượng vải đi trong máy có thể được lựa chọn từ 1-3 
lượt.) 
 

- The ½ chamber with tumbling effect and steaming with 
direct steaming to fabric by saturated steam is available. 
(Cấu hình ½ buồng với hiệu ứng thổi tung và xông hơi vải 
với việc phun hơi nước trực tiếp vào vải bằng hơi nước 
bão hòa có sẵn để lựa chọn.) 
 

- The other configures as combination guiding and 
centering system, single or double padder, pin chain inlet, 
edge gumming and drying are also available. 
Các điều chỉnh cấu hình khác như sự kết hợp bộ hướng 
dẫn và hệ thống chỉnh tâm vải, hệ thống 01 hoặc 02 
padder, xích dẫn vải đầu vào, thiết bị hồ biên và sấy biên 
vải có sẵn để lựa chọn.)  

 

  

 

Loop Steamer  
(Máy chưng hấp vải thanh treo) 
 

- For colour fixation of printed fabric (pigment, disperse, 
reactive, acid prints etc.) 
(Dùng gắn màu in trên vải (In pigment, phân tán, hoạt 
tính, acid v.v.) 
 

- Heating by saturated steam, thermo-oil with temp. from 
1020C – 190oC 
(Gia nhiệt bằng hơi bão hòa, dầu tải nhiệt với nhiệt độ từ 
1020C – 190oC) 
 

- Loop length can be adjustable 
(Chiều dài vòng vải trong máy có thể được điều chỉnh) 
 

- Top-roof heating by steam for non-condensating  
(Trần buồng hấp có hệ thống gia nhiệt bằng hơi chống 
nước ngưng đọng) 
 

- Hanging rods made by stainless steel, no back-stain; the 
numbers of rods and rods distance are adjustable thanks 
to the Storage chain 
(Các thanh treo vải làm bằng thép không rỉ, không bám 
màu mặt sau vải; số lượng các thanh và khoảng cách 
giữa các thanh có thể điều chỉnh nhờ vào buồng chứa 
xích) 
 

  



 
 

 
 

 

Fabric Opened – width Compacting machine  
(Máy compact vải mở khổ) 
 
- The working width from 1400mm – 2400mm as standard 

(Cấu hình tiêu chuẩn của máy có chiều rộng khổ vải làm 
việc khác nhau từ 1400mm - 2400mm) 
 

- The machine configures with combination guiding and 
centering system, weft straigtener, pin chain inlet, “V” 
steamer and inspection table are also available. 
(Các điều chỉnh cấu hình khác như sự kết hợp bộ hướng 
dẫn và hệ thống chỉnh tâm vải, bộ chỉnh xiêng – võng 
canh vải, xích dẫn vải đầu vào, bộ xông hơi “V” đầu vào 
và bàn kiểm vải đầu ra có sẵn để lựa chọn). 
 

- The combination Rubber – Felt belt is also available 
(Cấu hình máy kết hợp băng tải Cao su – Nỉ kết hợp có 
sẵn cung cấp theo yêu cầu của khách hàng) 
 

  

 

Shrinkage range – SHRINK-X  
(Máy phòng co vải) 
 
- The working width from 1400mm – 2400mm as standard 

(Cấu hình tiêu chuẩn của máy có chiều rộng khổ vải làm 
việc khác nhau từ 1400mm - 2400mm) 
 

- The machine configures with combination guiding and 
centering system, weft straigtener, pin chain inlet, steamer 
and batching unit are also available. 
(Các điều chỉnh cấu hình khác như sự kết hợp bộ hướng 
dẫn và hệ thống chỉnh tâm vải, bộ chỉnh xiêng – võng 
canh vải, xích dẫn vải đầu vào, bộ xông hơi đầu vào và bộ 
cuộn vải đầu ra có sẵn để lựa chọn). 
 

- Calendar drum diameter can be from 800mm – 2000mm 
(Đườgn kính trống cán ủi vải có đường kính từ 800mm – 
2000mm) 
 

- The combination Rubber – Felt belt is also available 
(Cấu hình máy kết hợp băng tải Cao su – Nỉ kết hợp có 
sẵn cung cấp theo yêu cầu của khách hàng) 
 

  

 

Raising machine  
(Máy cào lông vải) 
 
- The working width from 1700mm – 2300mm as standard 

for opened width fabric; tubular fabric is also available. 
(Cấu hình tiêu chuẩn của máy có khổ rộng làm việc vải 
mở khổ khác nhau từ 1700mm - 2300mm; cấu hình cho 
xử lý vải khổ ống có sẵn theo máy) 
 

- The machine configures with single or double drums, with 
24, 28, 36 raising rollers are available. 
(Các cấu hình khác như 01 hoặc 02 trống kim cào, số trục 
cào trên mỗi trống từ 24, 28 đến 36 trục) 
 

- The dust suction unit is standard. 
(Hệ thống hút bụi là cấu hình chuẩn của máy) 
 

- Tention control by loadcell and PLC system 
(kiểm soát sức căng vải thông qua hệ thống loadcell và 
PLC) 
 



 
 

 
 

  

 

Shearing machine  
(Máy xén lông vải) 
 
- The working width from 1700mm – 2300mm. 

(Cấu hình tiêu chuẩn của máy có khổ rộng làm việc vải 
mở khổ khác nhau từ 1700mm - 2300mm.) 
 

- The machine configures with single drums, with 20 or 24 
spiral blades are available. 
(Cấu hình 01 trống, với số lưỡi dao cong 20 hoặc 24) 
 

- Spiral and ledger blades are made in Germany 
(Dao cong và dao thẳng sản xuất tại Đức) 
 

- The dust suction unit is standard. 
(Hệ thống hút bụi là cấu hình chuẩn của máy) 

 
 

  

 

Peach effect with Brushing machine  
(Máy chải lông vải tạo hiệu ứng vỏ quả đào) 
 
- The working width from 1800mm – 2400mm as standard 

for opened width fabric. 
(Cấu hình tiêu chuẩn của máy có khổ rộng làm việc vải 
mở khổ khác nhau từ 1800mm - 2400mm) 
 

- The machine configures with single or double drums, with 
number of brushing rollers 10 for single drum, and 16 for 
double drums. 
(Các cấu hình máy khác như 01 x 10 trục chải hoặc 02 x 
16 trục chải trên mỗi trống). 
 

- The Bristle is made from Carbon, Ceramic by customer 
request  
(Chất lượng lông chải làm từ Carbon hoặc Ceramic theo 
yêu cầu của khách hàng) 
 

- The dust suction unit is standard. 
(Hệ thống hút bụi là cấu hình chuẩn của máy) 
 

- Tention control by loadcell and PLC system 
(kiểm soát sức căng vải thông qua loadcell và PLC) 

 
 

 

Peach effect with Diamond Emery Sueding machine  
(Máy mài vải với Băng quấn kim cương tạo hiệu ứng vỏ 
quả đào) 
 
- The fabric working width from 1600mm – 2200mm. 

(Khổ vải làm việc tiêu chuẩn của máy từ 1600mm - 
2200mm.) 
 

- The machine has 04 rollers with Diamond emery tapes. 
(Cấu hình máy với 04 trục trang bị băng quấn kim cương) 
 

- The Grain size of diamond dot is option of 80 / 150 / 220 / 
320 / 400 / 600 
(Kích thước phủ hạt kim cương trên băng quấn từ 80/ 150/ 
220/ 320/ 400/ 600) 
 

- The dust suction unit is standard. 
(Hệ thống hút bụi là cấu hình chuẩn của máy) 
 

- Tention control by PLC system 
(kiểm soát sức căng vải thông qua hệ thống PLC) 



 
 

 
 

  

 

MAHLO Weft straightener  
(Bộ chỉnh sợi ngang vải) 
 
- The weft straightener Orthopac with integrated web 

distortion detection forms the basis of the modular design. 
Additional intelligent sensors can be connected to the 
control system via a bus connection. 
(Máy chỉnh bợi ngang Orthopac với tích hợp bộ phát hiện 
biến dạng sợi vải trên cơ sở thiết kế mô-đun. Các cảm 
biến thông minh bổ sung có thể được kết nối với hệ thống 
điều khiển thông qua một cổng kết nối bus.) 

 
- Distortion detection system can be equipped with 

Optoelectronic scanning (TK), Image scanning (HTK), and 
Hybrid scanning (combined TK & HTK) 
(hệ thống phát hiện sự biến dạng có thể được trang bị các 
bộ quét quang học (TK), quét Hình ảnh (HTK), và quét 
Hybrid (kết hợp TK & HTK) 
 

- The correction of skew and bow distortions are performed 
automatically by special rollers driven by Electric motor or 
Hydraulic 
(Việc chỉnh các sợi ngang bị biến dạng xiêng hay cong 
được thực hiện tự động bởi các trục đặc biệt truyền động 
bởi động cơ điện hoặc thủy lực) 
 

- Special scanner for complicated application as terry towel 
with high and dense piles. 
(Bộ quét đặc biệt cho các ứng dụng phức tạp như khăn 
lông với vòng lông cao và dày đặc) 
 

- Pin-wheel type is available 
(Bộ chỉnh sợi ngang kiểu bánh kim cung cấp theo yêu 
cầu) 

  

 

Mahlo Intelligent Process control 
(Hệ thống kiểm soát quá trình thông minh Mahlo) 
 
1- PERMASET VMT – Dwell Time Control: Reliable dwell 

time control is indispensable for maximum economy of 
production and maximum product quality. 
(Hệ thống kiểm soát thời gian xử lý đáng tin cậy là yếu tố 
không thể thiếu đối với hiệu quả kinh tế sản xuất và chất 
lượng sản phẩm tốt nhất. 
 

2- FAMACONT PMC – Weft Thread and Course density 
control: Continuous exact scanning of the weft thread or 
course density of fabric 
(Hệ thống kiểm soát mật độ sợi ngang và vòng đan sợi: 
Kiểm soát chính xác mật độ sợi ngang hoặc mật độ số 
vòng đan của vải). 
 

3- GRAVIMAT FMI – Gram Measurement  
The weight monitoring and control system measures the 
grammage continuously and without contact on the 
moving product web. 
(Hệ thống kiểm soát và điều khiển đo trọng lượng GSM 
vải liên tục và không tiếp xúc lên vải trên dây chuyền sản 
xuất). 
 

4- TEXTOMETER RMS – Residual Moisture Control 
Controlling and optimising the uniformity of the residual 
moisture on fabric to a target variable through permanent 
measuring of moisture and control of the drying process. 
(Kiểm soát và tối ưu hóa tính đồng nhất của độ ẩm còn lại 
trên vải để biến mục tiêu thông qua đo liên tục độ ẩm và 



 
 

 
 

kiểm soát quá trình sấy khô). 
 

5- ECOMAT AML – Exhaust air moisture control  
The Ecomat AML adapts the heating energy to the actual 
demand by monitoring the vapour content of the exhaust 
air and controls this factor through the fan speed or the 
exhaust air vent control. 
(Hệ thống Ecomat AML điều chỉnh năng lượng gia nhiệt 
cho các nhu cầu thực tế bằng cách giám sát các thành 
phần bay hơi của khí thải và kiểm soát yếu tố này thông 
qua tốc độ quạt hoặc kiểm soát hút khí xả) 
 

6- ATMOSET SMT-15 – Steam consumpion control 
Optimising the heat output of the drum dryers depending 
on the product. 
(Tối ưu hóa lượng nhiệt cấp vào các trống sấy tùy theo 
tính chất cũng như yêu cầu sấy của các sản phẩm khác 
nhau.) 
 

  

F- Spare parts & Accessories – Máy móc – Dây chuyền sản xuất 
 

 

 

Shearing Blades  
(Dao xén lông) 
 
Our shearing system works on both NATURAL FIBRES 
(Cotton, wool, silk, sisal, coconut...) or SYNTHETIC FIBRES 
(Polyamide, polyester, acrylic, Spandex [Lycra or elasthane], 
carbon...) 
(Hệ thống dao cắt của chúng tôi cung cấp cho phép làm việc 
với cả sợi tự nhiên (Cotton, len, Lụa tơ tằm, sơ dừa v.v.) Hoặc 
sợi nhân tạo (Nylon, Poly, Acrylic, Spandex, carbon v.v.) 
 
With our system, the following appearance can be achived: 
(Với hệ thống của chúng tôi, vải đạt được các hiệu ứng như:  
- the surface the desired look and feel 

(bề mặt vải sẽ có được cảm giác láng mịn, mượt) 
- Increasing the color intensity  

(tăng cườgn độ màu) 
- Cleaning the material  

(Làm sạch bề mặt vải) 
- Opening loops (for terry, carpeting, etc) 

(Mở các vòng lông trên thảm, khăn lông v.v.) 
- To remove threads on embroided goods  

(Loại bỏ các sợi chỉ thừa, các đầu chỉ trên vải thêu) 
 
We supply shearing spirals, ledger blades, cylinders and 
shearing units with German quality 
(Chúng tôi cung cấp các dao cong, dao thẳng, trống lắp dao 
và các linh kiện với chất lượng Đức) 

  

 

Raising Fillet  
(Kim cào lông) 
 
Our Raising fillet system works on Knit goods, Woven, 
Woolen, Blanket, warp knit, etc. 
(Hệ thống kim cào kết hợp áp dụng với vải dệt kim, dệt thoi, 
len, chăn đắp, vải dệt kim bằng v.v.) 
 
The fillets are suitable for European Or Asian raising machines 
(Các kim cào phù hợp với cả máy cào lông kiểu Châu Âu lẫn 
Châu Á) 
 

  



 
 

 
 

 

Compacting and Sanfor Felts by Dollfus & Muller 
(Băng tải nỉ máy Compact – Dollfus & Muller) 
 
The compacting process helps knitted goods to avoid the 
shrinkage after washing as well as improving the bulky and 
smoothness hand-feel 
(Quá trình phòng co vải giúp vải dệt kim tránh sự co rút của vải 
sau khi giặt cũng như là cải thiện cảm giác độ dày và láng mịn 
của vải) 
 
Dollfus & Muller felt innovations help: 
(Các cải tiến trên nỉ của Dollfus & Muller giúp:) 
- Higher compaction rate (độ compact cao hơn) 
- Quicker production running in (đạt tốc độ chạy máy nhanh 

hơn) 
- Better handle for Lycra open width fabrics (Cho phép xử lý 

tốt hơn đối với vải có chứa sợi co giãn (Lycra) ở dạng mở 
khổ) 

- Lasting longer (Độ bền lâu hơn) 
 

 
 

  
 

 

Drying Mesh Conveyor by Dollfus & Muller 
(Băng tải sấy vải – Dollfus & Muller) 
 
The Drying mesh conveyor is using in drying process on 
Tensionless Dryer, Print Dryer to transfer fabric from one to 
other end of drying chambers. 
(Băng tải lưới sấy dùng trong quá trình sấy trên các máy sấy 
không sức căng, máy sấy in với mục đích chuyển vải từ đầu 
này sang đầu kia của buồng sấy). 
 
Dollfus & Muller belt innovations help: 
(Các cải tiến trên băng tải của Dollfus & Muller giúp:) 
- Higher air-flow rate (độ thông gió cao) 
- High flexibility (đạt độ mềm dẻo cao) 
- Free from back staining of dirty, allow cleaning (Không báo 

bẩn mặt sau, cho phép rửa vệ sinh) 
- Lasting longer (Độ bền lâu hơn) 
 

  

 

Sanfor Rubber Belt by Trelleborg  
(Băng tải cao su máy Sanfor  – Trelleborg) 
 
The Sanfor process helps woven fabric to avoid the shrinkage 
after washing as well as improving the smoothness hand-feel 
(Quá trình Sanfor giúp vải dệt thoi tránh sự co rút của vải sau 
khi giặt cũng như là cải thiện cảm giác độ láng mịn của vải) 
 
Trelleborg Belt innovations help: 
(Các cải tiến trên Băng cao su của Trelleborg giúp:) 
- Higher compaction rate (độ compact cao hơn) 
- Quicker production running in (đạt tốc độ chạy máy nhanh 

hơn) 
- Lasting longer (Độ bền lâu hơn) 
 

  

 
 
  



 
 

 
 

G- Technical Services 
 

Calibration & Certification 
Hiệu chuẩn và Chứng nhận thiết bị 

 

 

 

 
 
 

Calibration Procedures - Compliant with ISO 17025 
(Quy trình Hiệu chuẩn – Theo chuẩn ISO 17025) 
        
Capability (Năng lực): 
- Force: Tensile 

(Lĩnh vực lực: Máy cường lực) 
- Lighting: Light booths/Light boxes/Viewing cabinets 

(Lĩnh vực ánh sáng:Tủ đèn) 
- Temperature: Washers/Washing Machines, Dryers, Oven, Chambers 

(Lĩnh vực nhiệt độ: Máy giặt, máy sấy, tủ sấy, buồng sấy) 
- Speed: Washers/Washing Machines, Pilling Tester, Martindale 

(Lĩnh vực tốc độ/ vòng quay: Máy giặt, máy sấy, máy thử xù lông, máy 
mài v.v.) 

- Time: Timer 
(Thời gian: thiết bị cài đặt giờ, bấm giờ) 

- Mass: Perspirometer, Weight, Balance 
(Lĩnh vực Khối lượng: cân, tạ chuẩn) 

 
Set-up, Usage Training 

Lắp – Cài đặt, Hướng dẫn vận hành  
 

 
 

- Machine installation 
(lắp ráp, cài đặt máy) 

- Usage Operation Training in English & Vietnamese 
(Hướng dẫn vận hành bằng cả tiếng Anh & Việt Nam) 
 

Maintenance & Repair 
Bảo trì và sửa chữa 

 

 

- One-off service or periodical maintenance package 
(Dịch vụ Yêu cầu tức thời hoặc Gói bảo trì định kì) 

- Trouble shooting on site 
(Khắc phục sự cố tại chổ) 

- Many spare parts available in stock 
(Lưu trữ phụ tùng tại kho) 

- Software support 
(Hỗ trợ phần mềm) 

- Remote technical assistance 
(Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ xa) 

  

Erection & Commissioning 
Lắp ráp và Vận hành công nghệ 

 

 

- Un-loading container service 
(Dịch vụ Rút container hàng hóa) 

- Erection – Installation  
(Lắp ráp máy móc) 

- Upgrading existing machines 
(Nâng cấp thiết bị hiện tại) 

- Operation training  
(Hướng dẫn vận hành thiết bị) 

- Technology transfer by our Experts – Production Management 
(Dịch vụ Chuyển giao công nghệ bởi chuyê gia – Quản lý sản xuất) 

- And more ……. 
(Và nhiều Dịch vụ khác ……….) 
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