


MODEL  CÔNG SUẤT NĂNG LƯỢNG

AG-10 10kg Điện

AG-20 20kg Điện

AG-30 30kg Điện

AG-50 50kg Điện

AG-100 100kg Điện

AG-150 150kg Điện

AG-200 200kg Điện, nồi hơi

AG-250 250kg Điện, nồi hơi

AG-300 300kg Điện, nồi hơi



 

TÁCH ĐỘC TỐ HIỆU QUẢ
Đây là điểm khác biệt khi so sánh

với các thiết bị chưng cất rượu
thông thường.  Mỗi tầng cột trên

tháp đều hoạt động như 1 nồi
chưng cất.

Tháp sử dụng công nghệ chưng cất
phân đoạn để tách rượu và độc tố

dựa theo nhiệt độ sôi.

HƯƠNG VỊ TINH TẾ

Các bóng khí sẽ tạo ra sự xáo trộn
giữa pha lỏng và pha hơi để thúc

đẩy quá trình tạo hương cho rượu. 
Rượu sau khi chưng cất xong sẽ có

vị mềm và tinh xảo hơn!

TINH KHIẾT
Rượu cuối chứa các axit hữu

cơ, chúng là nguyên nhân
khiến rượu bị chua. 

Tháp sẽ tách riêng rượu cuối
để chưng cất cùng mẻ sau.

Do đó, rượu thành phẩm đạt
yêu cầu về sự tinh khiết.

Nồng độ cồn cũng được tăng
lên đáng kể!

 



 

 

 

THÁP CHƯNG CẤT
RƯỢU 2 TẦNG

THÁP CHƯNG CẤT
RƯỢU 4 TẦNG

THÁP CHƯNG CẤT
RƯỢU 6 TẦNG

Với thiết kế 2 tầng tháp thì 
 hương vị đặc trưng của men
và nguyên liệu vẫn được giữ
lại. Nồng độ cồn ở mức cao

hơn các thiết bị thông
thường.

Số lượng tầng tháp cao hơn
đồng nghĩa với độ tinh khiết

cũng tăng lên.
Việc phân tách rượu đầu,
rượu giữa và rượu cuối dễ

dàng hơn.

Đây là thiết kế lý tưởng nhất
để sản xuất rượu mạnh. Nếu
Quý vị không muốn gặp vấn
đề về chiều cao tháp với độ
cao trần nhà, Hãy gọi cho
chúng tôi để được tư vấn!



   

Vật liệu kính cường lực giúp chúng ta có thể quan sát trọn vẹn toàn
bộ quá trình chưng cất. Nó phù hợp cho dòng công suất nhỏ. Quý vị
sẽ thấy rất nhiều điều thú vị sau lớp kính này!
Đồng là vật liệu đắt nhất nhưng khó có thể biến mất khỏi ngành
rượu. Chỉ có vật liệu đồng mới lưu truyền được hương vị đặc trưng
của rượu truyền thống Nước Ta!
Inox 304 là 1 giải pháp khắc phục mọi nhược điểm của đồng. Sự kết
hợp giữa đồng và inox tạo nên sự hoàn hảo cho tháp chưng cất rượu
đa tầng!



CHÚNG TÔI CHỈ CHỌN INOX
304 VÀ ĐỒNG ĐỎ NGUYÊN

CHẤT ĐỂ CHẾ TẠO RA THIẾT
BỊ RƯỢU AN TOÀN VÀ BỀN BỈ

CÔNG NGHỆ HÀN VÀ MÁY CẮT
HIỆN ĐẠI - ĐẢM BẢO TÍNH

THẨM MỸ CỦA THIẾT BỊ

ĐÁNH BÓNG VẬT LÝ TRÊN
TỪNG  BỀ MẶT -  TỈ MỈ TRONG

TỪNG CHI TIẾT NHỎ

THIẾT BỊ LUÔN ĐƯỢC KIỂM TRA
ĐỂ ĐẢM BẢO KHÔNG CÓ SỰ RÒ RỈ
TRƯỚC KHI BÀN GIAO TỚI KHÁCH

HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ AGRITECH VIỆT
Số 17, Ngõ 48 Ba La, Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

HOTLINE : 096.228.3555
https://thietbituanminh.com/


