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① Bê tông thấm tiêu
Là bê tông với các khoảng trống liên tục và đặc trưng là tính thấm nước. Với
đặc tính thấm nước này, sản phẩm đang được sử dụng rộng rãi để ngăn chặn
dòng chảy của nước mưa tại vị trí phụ của cơ sở hạ tầng.

Phương pháp thẩm thấu nước ngầm và nước mưa....
Phương pháp thẩm thấu nước ngầm và nước mưa kết hợp các công trình
thấm nước mưa như hố thẩm thấu, ống rãnh thẩm thấu, và mặt đường có độ
thẩm thấu làm cho nước mưa và nước ngầm phân tán, thẩm thấu trong đất
gần bề mặt đất, là phương pháp thân thiện với môi trường giảm thiểu lượng
nước mưa chảy ra ngoài. Nó cũng có hiệu quả cho việc nuôi dưỡng nước
ngầm.

Phương pháp trữ nước mưa · · · Phương pháp thẩm thấu là phương pháp
thi công xử lý nước mưa mà dòng chảy của nước sẽ chảy ngược lại, tháo
nước đã thấm vào ra khỏi đất, kết nối đến cuối dòng chảy. Nó có hiệu quả ở
những nơi mặt đất yếu.

② Gạch bê tông lát đường
Có thể sản xuất cả loại thấm nước và không thấm nước. Có thể phát triển đô
thị với cảnh quan đẹp mắt, và có thể xây dựng được mặt đường không có vũ
ng nước. Line range có khe hở cũng có loại dạng barrier free có lối đi lại
thuận tiện cho xe lăn.

③ Dịch vụ làm sạch sản phẩm bê tông

Làm sạch vế bẩn trên bê tông, phục hổi lại chức năng và vẻ bên ngoài cho sản
phẩm, làm cho sản phẩm có thể sử dụng được lâu hơn. Làm sạch bằng cách
kết hợp nước rửa áp suất cao và hút chân không.
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Sản phẩm,
kỹ thuật

Tên gọi

① Bê tông thấm tiêu (Bê tông có nhiều lỗ)

② Gạch bê tông lát đường

③ Dịch vụ làm sạch sản phẩm bê tông

Đặc trưng

① Bê tông thấm tiêu ：※Khi sản xuất và sử dụng tại Nhật Bản · Mặt nạ thẩm thấu I  loại (A) · · · khoảng 50.000 yên.
Khoảng 120.000 yên cho 1 unit　　　　　・Ống rãnh thẩm thấu (300 mm x chiều dài 1 m) · · · khoảng 10.000 yên. · Đ
ường rãnh hình chữ U có thể thấm nước (450 mm x chiều dài 1 m) · · · khoảng 8.500 yên
② Gạch bê tông lát đường：
Interlocking block không thấm nước (1 m2) · · 3.800 yên
· Interlocking block thấm nước (tương tự) · · · 4.200 yên * Khi sản xuất tại Nhật Bản. Chi phí xây dựng được yêu cầu
riêng.
③ Dịch vụ làm sạch sản phẩm bê tông：1,200 yên ứng với 1m2. Chi phí có thể tăng lên tùy tình hình

Người đại diện Tổng giám đốc: Yasunari Nakajima

Ngành nghề  Chế tạo  (sản phẩm thứ cấp của bê tông)

Thành tựu chính
trong nước và quốc
tế

【Trong nước】 Chiếm khoảng 70% thị phần trong thị trường sản phẩm ức chế dòng nước mưa ở Hokkaido. Đặc biệt l
à hố thẩm thấu hoặc ống rãnh thẩm thấu được bán khá chạy.
【Nước ngoài】 Nhận được sự lựa chọn dự án hỗ trợ phát triển ở nước ngoài cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Tổ
chức hợp tác quốc tế (JICA), dự án đã được bắt đầu ở Indonesia từ năm 2019. Chúng tôi coi đó là bàn đạp để phát triển
sản xuất và bán hàng tại nhiều quốc gia.

Năm thành lập Năm 1973

Số nhân viên 25 người

URL http://www.poracon.jp

E-mail y_nakajima@poracon.jp

Tên công ty  Công ty cổ phần Hokkaido Poracon

Địa chỉ Harebare Bldg. 7F, Minami 4-jo Nishi 6-chome 8, Chuo-ku, Sapporo Hokkaido

TEL/FAX



+81-(0)166-34-9673 +81-(0)166-34-9770
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E-mail masanet.m@gmail.com

Tên công ty Công ty TNHH Xây dựng Towa

Địa chỉ 7 chome 4-12 Toko 19 jo, Asahikawa-shi, Hokkaido

TEL/FAX

Năm thành lập Năm 1991

Số nhân viên 10 người

URL http://www.towa-kensetu.co.jp

Người đại diện Giám đốc đại diện　Kotaro Arase

Ngành nghề Ngành xây dựng

Thành tựu chính
trong nước và quốc
tế

-

Sản phẩm,
kỹ thuật

Tên gọi
Vật liệu phục hồi môi trường đất ô nhiễm crom kim loại nặng nguy hiểm

①Nguồn gốc thực vật　②Nguồn gốc khoáng chất thiên nhiên

Đặc trưng

①Vật liệu phục hồi đất ô nhiễm crom kim loại
nặng nguy hiểm có nguồn gốc từ thực vật

Phục hồi hoàn toàn đất bị ô nhiễm crom hóa trị sá
u. Không xảy ra dư lượng hóa chất trong quá trì
nh phục hồi ô nhiễm đất. Do đó, vật liệu này an
toàn, vì mục tiêu chính là trang trại và lớp đất
mặt.

②Vật liệu phục hồi đất ô nhiễm crom kim loại
nặng nguy hiểm có nguồn gốc từ khoáng chất thi
ên nhiên.

Vật liệu được làm từ khoáng chất thiên nhiên có
thể có tác dụng tích cực hơn các hóa chất trước đ
ó.
Các phản ứng xảy ra khi thải xỉ crom trong quá tr
ình sản xuất, và xỉ crom được thu hồi từ đất.
Các hóa chất trước đó có một vấn đề là crom hóa
trị sáu có thể tan ra sau khi thải theo thời gian.
Vật liệu này giải quyết những vấn đề này. ‘Có
bằng sáng chế tại Nhật Bản, Bằng sáng chế đang
chờ cấp ở nước ngoài'.
① và ②, cả hai vật liệu đều có sẵn ở dạng lỏng v
à bột và có thể được sử dụng theo các điều kiện t
ính chất của đất và nồng độ ô nhiễm.
Có thể khôi phục lại đất và kinh tế hơn so với cá
c biện pháp trước đó. Ngoài ra, có thể sử dụng
kết hợp với các vật liệu khác vì có thể xử lý đất
bị ô nhiễm nặng.

Tùy thuộc vào nồng độ ô nhiễm, tính chất đất, v.v.



+81-(0)11-211-1626 +81-(0)11-211-1628

① Tấm bọt Calcium carbonate  Rockcell Board

Đây là vật liệu cách nhiệt làm cho vôi sủi tạo bọt ở áp lực
cao, có khả năng bám dính vào bê tông tốt, và không bắt
cháy.
Do bám dính vào bê tông tốt nên phù hợp với xây dựng
RC.
Có thể sử dụng ở phương pháp dính sau và phương pháp
đóng cọc.
Vật liệu hoàn thiện có thể đáp ứng với gạch ngói, sơn chá
t, dính tấm kim loại.
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E-mail yunon@me.com

Tên công ty Công ty cổ phần e.cot

Địa chỉ #302 Nippokita 4 Jo Bldg., 12chome-1-28, Kita 4 JoNishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

TEL/FAX

Năm thành lập Năm 1995

Số nhân viên 6 người

URL -

Người đại diện Giám đốc đại diện Kimura Shunichi 

Ngành nghề Bán buôn

Thành tựu chính
trong nước và quốc
tế

-

Sản phẩm,
kỹ thuật

Tên gọi
① Tấm bọt Calcium carbonate  Rockcell Board

② Vật liệu xanh thiên nhiên　e-soil

Đặc trưng

② Vật liệu xanh thiên nhiên　e-soil

Có thể sử dụng cho cả trên mái nhà do trọng lượng nhẹ vì
sử dụng loại đất nhẹ, gia công từ vỏ cây tuyết tùng và cây
bách
Do dạng sợi đan khác với đất, nên độ thông gió và thoát
nước tốt, có thể sử dụng như là vật liệu cải tiến từ đất.
Nhờ tác dụng kháng khuẩn của cây tuyết tùng và cây bách
nên sẽ giúp cây trồng khó bị nhiễm bệnh bởi các vi khuẩn
có sẵn trong đất nên có khả năng giảm lượng thuốc trừ sâ
u.

-

mailto:yunon@me.com
mailto:yunon@me.com


+81-(0)133-64-6778 +81-(0)133-64-6779

① Vật liệu hấp phụ kim loại nặng “Adlock”

Vật liệu này ngăn chặn khuếch tán kim loại nặng thoát ra từ đất đã bị
ô nhiễm bởi kim loại nặng ra môi trường theo nguồn nước bị nhiễm.
・Sản phẩm này là hợp chất vô cơ không có chứa chất độc hại.
・Sản phẩm có chức năng duy trì độ pH thích hợp cho các phản ứng
nên phát huy được khả năng thấm hút ổn định không bị phụ thuộc và
o độ pH của đất xử lý.
・Phát huy được tính năng bám dính tuyệt vời đối với chất selen và
crom hóa trị 6

② Vật liệu khử hấp phụ “Metalite”

Vật liệu này được sử dụng cho các giải pháp chống ô nhiễm Nito
trong muối nitrat với nguyên nhân từ phân bón, phân của gia súc gia
cầm, nước thải sinh hoạt được sử dụng ở đất nông nghiệp.
・Chỉ cần khuấy  metalite vào nước thải cần xử lý là có thể xử lý đ
ược nước thải.
Đây là giải pháp xử lý đơn giản có thể xử lý chỉ bằng cách khuấy sử
dụng bơm bùn
・Với giải pháp chống ô nhiễm đất, bằng cách rải lớp hấp thụ có chứa
hỗn hợp Metalite, hoặc trộn tất cả vật liệu, giúp giảm lượng nito có
trong nước ngầm, có thể giảm gánh nặng cho môi trường.

③ Chất khắc phục catmi cho cánh đồng lúa
Chất khắc phục làm giảm nồng độ catmi và các kim loại khác tồn
lưu ở các cánh đồng trồng lúa và khử catmi.
 ・Nó là một hợp chất vô cơ không chứa thành phần gây độc hại.

・Sử dụng bằng cách phun và trộn vào đất trước khi nhập thủy.

・Thân thiện với môi trường vì là chất trung tính, không gây axit
hay kiềm trong đất.
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E-mail s-shimoyashiki@okamotogroup.co.jp

Tên công ty Công ty cổ phần Okamoto Kogyo

Địa chỉ 1 chome 1-1, Makomanaihon cho, Minami-ku, Sapporo, Hokkaido

TEL/FAX

Năm thành lập Năm 1963

Số nhân viên 200 người

URL http://www.okamotogroup.co.jp/

Người đại diện Giám đốc đại diện 　Shigemi Okamoto

Ngành nghề Sản xuất bê tông tươi, đá dăm, xây dựng dân dụng
và xử lý chất thải công nghiệp

Thành tựu chính
trong nước và quốc
tế

Có thành tích trong hoạt động buôn bán vật liệu hấp thụ kim loại nặng, chất không hòa tan tại các khu vực của
Nhật Bản.

Sản phẩm,
kỹ thuật

① Vật liệu hấp phụ kim loại nặng “Adlock”

② Vật liệu khử hấp phụ “Metalite”

③ Chất trung hòa mùi hôi và khử mùi "SUIDEN-Cd"

Đặc trưng

-

Tên gọi

Hình ảnh bên ngoài của dòng 
「Adlock」

Hình ảnh bên ngoài 「Metalite」

Hình ảnh bên ngoài 
「SUIDEN-Cd」



+81-(0)166-66-2101 +81-(0)166-66-2677
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E-mail msl@stein--soil-hardening.com

Tên công ty Công ty cổ phần Viện nghiên cứu khoa học tổng hợp Matsumura

Địa chỉ Kaguraoka 14 jo, 9-2-6 Chome, Asahikawa-shi, Hokkaido

TEL/FAX

Năm thành lập Năm 1975

Số nhân viên 3 người

URL http://www.stein--soil-hardening.com/

Người đại diện Tổng giám đốc: Takao Matsumura

Ngành nghề Ngành sản xuất

Thành tựu chính
trong nước và quốc
tế

Trong nước: thi công đường bộ, tủ phân hữu cơ,  cải tạo sông, cải tạo đường thủy, trang trại, vv
Nước ngoài: thi công đường bộ, xây dựng đường thủy

Sản phẩm,
kỹ thuật

Tên gọi ① STEIN-R (loại cán ép)
      STEIN-M (loại vữa)

Đặc trưng

① STEIN-R (loại cán ép)
      STEIN-M (loại vữa)

Có thể làm cứng hầu hết đất bằng Stein mà không
cần chọn cốt liệu
Chỉ cần trộn đất ở công trường với stein và nước,
cán và bảo dưỡng là có thể xây dựng được các cô
ng trình xây dựng có độ bền cao (đường, thủy lợi
và nền đất yếu)
Cũng giống như các công trình kỹ thuật dân dụng
thông thường, chúng tôi loại bỏ đất tại công
trường và thay thế bằng vật liệu đắt tiền và không
sử dụng bê tông.
Thực hiện việc xây dựng đơn giản và không tốn k
ém. Xây dựng cấu trúc kỹ thuật dân dụng có độ
bền lâu dài.

① STEIN-R (loại cán ép)   STEIN-M (loại vữa)：giá sản phẩm　R＝55,000 yên/ｔ　M＝75,000yên/ｔ、
giá thi công tham khảo　khoảng 2～3,000 yên /㎡(vật liệu + phí nhân công)



+81-(0)11-613-2333/'+81-(0)90-7654-3152 +81-(0)11-613-2770

Giá
tham
khảo

Sản phẩm,
kỹ thuật

Tên gọi

Vòng đệm bằng nguyên liệu thực vật

Đặc trưng

Trong thi công dốc, tại vị trí của lưới thép trải dài trên sườn dốc, các châ
n neo và miếng đệm được đặt ở giữa lớp vật liệu cơ sở phun, đây là
những vật liệu không thể thiếu được dùng để bảo vệ dốc đề phòng vật
liệu cơ sở phun bị trượt xuống.
Khi vật liệu cơ sở được phun cứng lại trong một khoảng thời gian ngắn v
à lưới thép được cố định ở vị trí chính giữa thì mục đích lắp đặt miếng đ
ệm  đã đạt được.
Các sản phẩm nhựa thông thường sẽ không bị phân hủy trong một thời
gian dài và trở thành rác thải nhựa trong lớp đất của vật liệu cơ bản sau
khi sử dụng. Trong những trường hợp có sự cố sạt lở dốc do thiên tai  thì
các chất thải này sẽ chảy vào sông ngòi, đại dương và trở thành nguồn gâ
y ô nhiễm môi trường. Vì lý do này, trong các công trình công cộng
người dân yêu cầu mạnh mẽ  việc sử dụng các vật liệu không ảnh hưởng đ
ến môi trường. Chúng tôi đã có thể thay thế vật liệu này bằng vật liệu
thực vật. Ngoài ra, các thành phần được tạo ra để chúng có thể được phân
hủy tạo ra các chất hữu cơ bổ sung, cung cấp phân bón và dự kiến sẽ có t
ác dụng thứ cấp có lợi đối với sự phát triển của thực vật trên dốc.
Đối với nguyên liệu thô, chúng tôi đã xác định các sản phẩm nông nghiệp
có thể được cung cấp ổn định trên khắp Nhật Bản, áp dụng các phương
pháp chế biến cần thiết có lợi cho sự phát triển của các loài thực vật
trồng trên dốc và thiết lập một phương pháp mua sắm ổn định cho nguyê
n liệu thô. Năm 2019, sau 15 năm dài nghiên cứu và phát triển, chúng tôi
đã thiết lập một phương pháp sản xuất các sản phẩm đệm dốc làm bằng
vật liệu thực vật thay vì vật liệu nhựa, và nó được áp dụng  trong xây
dựng các công trình công cộng trong nước.

Loại 50: 100 yen/cái (giao tại Hokkaido)

Akira Takashima

Chế tạo

Trong nước: Công viên Quốc gia Takino Suzuran Hillside, Cục Phát triển Sapporo, Cục Phát triển Hokkaido, Bộ Đất đ
ai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch,
Nước ngoài: Không

Năm 1998

3 người

http://www.eco-nekokusa.com/

kanken-nyappa@nifty.com

 Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển kỹ
thuật tài nguyên môi trường ứng dụng

Yamanote 2-jo, 9-1-1, Nishi-ku, Sapporo-Shi, Hokkaido 

Tên công ty

Địa chỉ

TEL/FAX

E-mail

Thành tựu chính
trong nước và quốc
tế

Năm thành lập

Số nhân viên

URL

Người đại diện

Ngành nghề

mailto:kanken-nyappa@nifty.com
http://www.eco-nekokusa.com/
http://www.eco-nekokusa.com/
mailto:kanken-nyappa@nifty.com


+81-(0)166-61-4741 +81-(0)166-61-8357

① "Wakkanai Diatom Shale" Vật liệu chức năng khử mùi - hấp thụ và giải phóng độ
ẩm
Đá phiến Wakkanai daitom là khoáng chất xốp, nhờ chức năng kiểm soát độ ẩm hoàn to
àn tự nhiên như nếu độ ẩm trên 60% thì nó sẽ hút lượng ẩm dư thừa, nếu độ ẩm giảm n
ó sẽ giải phóng độ ẩm, giúp độ ẩm trong phòng được điểu chỉnh, và ổn định, giúp chúng
ta có cảm giác dễ chịu khi ở trong phòng.
Vật liệu này có hiệu quả trong việc ức chế sự phát triển của nấm mốc, bọ chét do khả n
ăng ngưng tụ nước hoặc hạn chế sự ngưng tụ trên bề mặt tường nhờ hiệu quả điều chỉnh
độ ẩm. Ngoài ra, do có tính năng khử mùi của các chất khí gốc muối mà đại diện là
amoniac, nên loại vật liệu này có thể khử mùi toilet, mùi thú nuôi, mùi thuốc lá, và khử
formaldehyde

② "Wakkanai Shale Wall" Vật liệu trát tường nội thất  (Bay trát tường, con lăn sơn
tường, phun sơn)

Sản phẩm này là sản phẩm đóng túi dạng bột trộn sẵn, hòa thêm với nước tại hiện
trường, để sử dụng như là vật liệu hoàn thiện nội thất.
Vạt liệu hoàn thiện dạng tính năng có thành phần là đá phiến Wakkanai diatom có tính
năng hút ẩm tốt, dùng cho tường thạch cao của Nhật. Đây là vật liệu hoàn thiện cải
thiện môi trường không khí trong phòng nhờ hiệu quả khử mùi, phòng tránh ngưng tụ
nhờ có thêm chức năng thấm hút bằng cách bổ sung thêm đá phiến Wakkanai diatom và
o tính năng giảm Formaldehyde và kháng khuẩn bởi tính kiềm mạnh có sẵn trong thạch
cao. Tỷ lệ hỗn hợp đá phiến wakkanai diatom có thể thay đổi phù hợp với dự toán từ 10
～40％.
Thi công có thể lựa chọn dạng lăn sơn hoặc phun sơn

③ "Toyo health" Gạch ốp tường nội thất loại thông khí  (Điều chỉnh độ ẩm, khử mùi)

Đây là sản phẩm gạch hoàn thiện nội thất chứa 80% đá phiến Wakkanai diatom. Khi dá
n vào tường, tường sẽ có chức năng hút ẩm vốn có của đá phiến wakkanai diatom, làm
không khí trong phòng dễ chịu hơn.
Loại đá có chức năng này sẽ giúp cải thiện môi trường không khí trong phòng nhờ hiệu
quả khử các loại mùi xuất hiện trong quá trình sinh hoạt như mùi thuốc lá, mùi toilet, m
ùi thú nuôi, đồng thời phòng chống đọng nước và hạn chế phát sinh nấm mốc, bọ chét
nhờ điều chỉnh độ ẩm.
Khi thi công, chỉ cần dán gạch vào tường nhờ chất kết dính đàn hồi thân thiện với môi
trường Non formalin

Giá
tham
khảo

E-mail    suzuki-sangyou-t@pop21.odn.ne.jp

Tên công ty  Công ty cổ phần Suzuki Sangyo

Địa chỉ 3 Chome-2-4 Kagura 5 Jo, Asahikawa-shi, Hokkaido

TEL/FAX

Năm thành lập Năm 1949

Số nhân viên 1 người

URL     http://www.wakkanai-diatom-shale.co.jp

Người đại diện Giám đốc đại diện 　Kazunori Suzuki

Ngành nghề Ngành sản xuất (chủ yếu là vật liệu xây dựng kiến trúc)

Thành tựu chính
trong nước và quốc
tế

Trong nước: Sản xuất, kinh doanh sản phẩm và vật liệu có chức năng khử mùi, kiểm soát độ ẩm trong đó nguyên liệu chính là đá phiến Wakkanai diatom từ
năm 1995
Nước ngoài: Hiện tại đang cung cấp bán hàng vật liệu trát tường nội thất hỗn hợp chứa đá phiến Wakkanai diatom cho các doanh nghiệp ở tỉnh Giang Tô,
Trung Quốc

Sản phẩm,
kỹ thuật

Tên gọi

① "Wakkanai Diatom Shale" Vật liệu chức năng khử mùi - hấp thụ và giải phóng độ ẩm

② "Wakkanai Shale Wall" Vật liệu trát tường nội thất  (Bay trát tường, con lăn sơn tường, phun sơn)

③Gạch tường nội thất (khử mùi, kiểm soát độ ẩm) dạng hút "Toyo Health"

Đặc trưng

② "Wakkanai Shale Wall" Vật liệu trát tường nội thất  (Bay trát tường, con lăn sơn tường, phun sơn)：650 yên/1㎡～（giá vận chuyển） chỉ vật liệu
Chi phí mặt bằng, vận chuyển, thi công, thuế tính riêng
③ "Toyo health" Gạch ốp tường nội thất loại thông khí  (Điều chỉnh độ ẩm, khử mùi) ：6,500 yên/１㎡～（giá vận chuyển） chỉ vật liệu
Chi phí mặt bằng, vận chuyển, thi công, phí chất kế dính, thuế tính riêng

Dùng cho 「tường Wakkanai diatom」

Dùng cho 「Toyo Health」



+81-(0)80-1844-2339　（Liên hệ: Kento Sawada）

(1) Kinh doanh tinh dầu được chiết xuất từ thông Todomatsu chỉ có ở vù
ng Hokkaido, được tạo ra từ các kỹ thuật lâm nghiệp bền vững ở thành
phố SDGs tương lai và thành phố nghỉ dưỡng môi trường quốc tế Niseko.
Được công nhận có khả năng vô hại hoá Nitrogen dioxide (chất gây ô
nhiễm) và hiệu quả làm sạch không khí cực kỳ cao, làm không khí dịu má
t và tươi mới

Giá
tham
khảo

E-mail info@hikobayu.com

Tên công ty Công ty TNHH　Hikobayu

Địa chỉ 18-96-101 Arishima, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido

TEL/FAX

Năm thành lập Năm 2017

Số nhân viên 2 người

URL http://www.hikobayu.com/

Người đại diện Kayoko Sawada (nhân viên đại diện)

Ngành nghề Công nghiệp sản xuất, lâm nghiệp

Thành tựu chính
trong nước và quốc
tế

Lâm nghiệp cộng sinh môi trường (xây dựng đường rừng độ bền cao với chi phí thấp và sử dụng bền vững tài nguy
ên rừng) ở thị trấn Niseko, Sapporo, Hokkaido, v.v., sản phẩm làm từ tinh dầu sử dụng lâm sản của chúng tôi đang
được sử dụng tại các Khách sạn Westin, khách sạn Hilton, v.v. "

Sản phẩm,
kỹ thuật

Tên gọi

Kinh doanh tinh dầu thông (Todomatsu) từ vùng Niseko

Đặc trưng

① Giá bán cho người dùng ¥1,800/5g
②Khoảng ¥2000/m không bao gồm chi phí đào tạo

 ② Thiết lập các công nghệ xây dựng đường lâm nghiệp để có thể sử
dụng tài nguyên và quản lý rừng bền vững. Không chặt toàn bộ rừng và
không tốn chi phí trồng lại rừng. Chúng tôi cung cấp kỹ thuật xây dựng "
Đường lâm nghiệp có sức bền cao với chi phí thấp" vừa có thể khai thác t
ài nguyên, vừa bảo vệ rừng và tăng cường tối đa lượng carbon cố định th
ông qua nâng cao năng lực quản lý rừng và tăng lượng cây rừng. Được
thực hiện với sự hợp tác của Hiệp hội Xúc tiến Lâm nghiệp Tự khai thác.

mailto:info@hikobayu.com
http://www.hikobayu.com/
mailto:info@hikobayu.com
http://www.hikobayu.com/


+81-(0)166-39-7611 +81-(0)166-39-7612

① Bio-Lux　Phần thân bệ bồn cầu sinh học (Kiểu S, Kiểu W,
Kiểu SW, Kiểu cỡ Wm2)
Đặc trưng của Bio-Lux là không sử dụng nước, mà sử dụng m
ùn cưa thông thường để phân giải và tiêu hủy phân thải của
con người. Không cần loại nấm đặc biệt nào trong mùn cưa
cả.
Sau khi phân người được phân hủy, sẽ còn lại thành phần phâ
n bón như nito, phốt pho, kali,...sẽ bám vào mùn cưa. Thời
gian thay mùn cưa là khoảng 2~3 lần/ năm. Mùn cưa đã sử
dụng có thể được sử dụng như là phân bón hữu cơ hay chất để
cải tạo đất trồng. Có nhiều loại máy có năng lực xử lý khác
nhau từ dạng máy dùng cho gia đình tới loại máy dùng công
nghiệp. Nguyên tắc làm việc của nhà vệ sinh sinh học và máy
xử lý rác hữu cơ là như nhau

② Bio-Lux Water　Thiết bị làm sạch mới

"Nước Bio-Lux Thiết bị lọc mớiThiết bị lọc mới, Bio-Lux
Water, là một thiết bị xử lý chuyên dụng để xử lý nước thải từ
nhà bếp, phòng giặt ủi và phòng tắm. Nước được xử lý sạch
như nước mưa, có thể được tái sử dụng mà không có bất kỳ
vấn đề tại điểm thoát nước. Bằng cách cài đặt một nhà vệ sinh
sinh học và một thiết bị thanh lọc mới, bạn có thể có một môi
trường sống thoải mái không có nước thải. Bằng thực chứng
của Bộ môi trường ETV số 020-1201. Bằng sáng chế số
5762134

③ Bồn cầu sinh học tạm thời

Nhà vệ sinh sinh học tạm bên trong lắp hệ thống Bio Toilet và
Bio-Lux.
Có các loại như loại dùng cho công trường, loại siding, loại nh
à cacbin, loại chuyên dành cho nữ.
Tùy theo loại nhà vệ sinh tạm và năng lực xử lý mà có rất
nhiều loại máy, cho nên có thể lắp đặt phù hợp với địa điểm
sử dụng hay số lần sử dụng. Mùn cưa có thể được thay
khoảng 2 đến 3 lần một năm.
Loại nhà cacbin có thể lắp đặt mà không phá hỏng cảnh quan
tự nhiên, thường được lắp đặt nhiều tại công viên hay trên nú
i.
Ngoài ra, nhà vệ sinh sinh học tạm chuyên dành cho nữ là sản
phẩm phát triển dành riêng cho nữ giới, dùng cho những phụ
nữ làm việc ở công trường hay đồng ruộng nên có gắn các
chức năng chuyên dành cho nữ như chuông cảnh báo, không
gian có thể thay được đồ với kích thước chừng 1 chiếu tatami
chưa từng có đối với các nhà vệ sinh tạm thông thường từ
trước tới nay.

Giá
tham
khảo

Sản phẩm,
kỹ thuật

Tên gọi

① Bio-Lux　Phần thân bệ bồn cầu sinh học (Kiểu S, Kiểu W, Kiểu SW, Kiểu cỡ Wm2)

② Bio-Lux Water　Thiết bị làm sạch mới

③ Bồn cầu sinh học tạm thời

Đặc trưng

Có nhiều loại máy. Giá cả được niêm yết trên trang web của công ty

Người đại diện Giám đốc đại diện 　Toshihiro Kitsui

Ngành nghề Sản xuất và kinh doanh nhà vệ sinh sinh học 

Thành tựu chính
trong nước và quốc
tế

Tại Nhật Bản, cung cấp nhà vệ sinh công cộng cho vườn thú Asahiyama và núi Phú Sĩ, các điểm tham quan và địa điểm tổ chức sự
kiện, nhà vệ sinh trong trường hợp mất nước và thiên tai, v.v. Ở nước ngoài, cùng với nhà vệ sinh sinh học Bio-Lux chúng tôi cũng
hoạt động như hệ thống xử lý rác hữu cơ ở Papua New Guinea, Malaysia, Trung Quốc và Việt Nam. Sản phẩm này đã được Bộ
Ngoại giao và JICA lựa chọn.

Năm thành lập Năm 1974

Số nhân viên 11 người

URL http://www.seiwa-denko.co.jp

E-mail seiwa@seiwa-denko.co.jp

Tên công ty Công ty cổ phần sản xuất đồ điện Seiwa Denko

Địa chỉ 1 chome 3-2 Kogyodanchi 1 jo, Asahikawa-shi, Hokkaido

TEL/FAX

model SW model WM2 model S

Loại nhà cacbin Phòng dành cho nữ

Loại siding Loại dùng cho công trường



+81-(0)11-790-6525 +81-(0)11-790-6524

① Chất làm sạch nước Sê ri JCSS và thiết bị làm sạch nước Sê ri
JCCW

Chất lọc nước an toàn, thiết bị không gây tiếng ồn và rung chấn,
tốc độ phản ứng nhanh, hiệu quả xử lý vượt trội, phạm vi ứng
dụng lớn, số lượng nhỏ chi phí thấp, năng lực xử lý lớn, thiết bị
nhỏ hơn loại thông thường từ 1/8～1/4. Có thể loại bỏ sạch nhanh
chóng kim loại nặng như SS, COD, BOD, chì, thủy ngân, kẽm
hay asen trong nước ô nhiễm, bao gồm nước ô nhiễm khó xử lý
như nước ngấm mực, nước thải dầu hay nước thải từ rác. Chi phí
theo đơn vị tấn và thiết bị chỉ bằng một phần so với thiết bị thông
thường.

② Phục hồi địa phương không thải bùn ở khu vực nước có màu đ
en và mùi hôi

Đây là phương pháp phục hòi sửa chữa có chi phí thấp, siêu đơn
giản, tốc độ nhanh, có khả năng giúp bản thân nước đen có mùi tự
làm sạch được. Chỉ cần rắc chất làm sạch nước lên bề mặt nước,
sử dụng thuyền có động cơ để trộn khuấy, nước sau chừng chục
phút sẽ trở thành nước sông trong suốt có thể nhìn thấy đáy. Với
kiểu phục hồi sửa chữa tại nguồn không cần nạo vét bùn bẩn, làm
cho bùn bẩn không còn độc hại, trở thành tài nguyên thiên nhiên.

③ Chăn nuôi gia súc không gây ô nhiễm, ủ phân chuồng không rò
rỉ gây ô nhiễm

Đây là phân ủ có bổ sung Bio-enzyme vào thức ăn chăn nuôi và
thảm trải chuồng, không cho nước thải và phân gia cầm là nguyên
nhân chính gây ô nhiễm môi trường chảy ra ngoài, ngoài ra với
vật liệu thảm trải và phân rác chất đặc thù, và ủ lên men, thì sẽ kh
ông bị chảy ra ngoài khi trời mưa. Có thể phục hồi lại đất ngay khi
sử dụng phân bón này. Không cần chi phí đầu tư, xử lý đơn giản,
không chỉ chăn nuôi với quy mô lớn, mà ngay cả chăn nuôi ở quy
mô nhỏ thì cũng vẫn có thể giải quyết ô nhiễm môi trường một cá
ch căn bản. Hơn nữa, chi phí rất thấp.

E-mail kyo.h@ｊ-and-c.com

Tên công ty Công ty cổ phần J&C

Địa chỉ 3 chome 1-25 hachiken 8 Johigashi, Nishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

TEL/FAX

Năm thành lập Năm 2006

Số nhân viên 4 người

URL www.j-and-c.com

Người đại diện Giám đốc đại diện 　Kyo Homei

Ngành nghề Công ty nghiên cứu, phát triển, chế tạo và buôn bán các kỹ thuật môi trường

Thành tựu chính
trong nước và quốc
tế

Đã có hàng trăm dự án áp dụng kỹ thuật xử lý nước và cải thiện đất ở Nhật Bản, và có hàng chục dự án tại Trung Quốc, EU, Hàn
Quốc và Đài Loan

Sản phẩm,
kỹ thuật

Tên gọi

① Chất làm sạch nước Sê ri JCSS và thiết bị làm sạch nước Sê ri JCCW

② Phục hồi địa phương không thải bùn ở khu vực nước có màu đen và mùi hôi

③ Chăn nuôi gia súc không gây ô nhiễm, ủ phân chuồng không rò rỉ gây ô nhiễm

Đặc trưng

Giá tham
khảo

① Chất làm sạch nước Sê ri JCSS và thiết bị làm sạch nước Sê ri JCCW: Model JCCW-120,  kích thước 3.5L×2.0W×2.0H, năng
lực xử lý: 120ｍ3/H
Model JCCW-30, kích thước: 2.7L×0.9W×1.8H, năng lực xử lý: 30ｍ3/H

② Phục hồi địa phương không thải bùn ở khu vực nước có màu đen và mùi hôi: Phục hồi nước đen mùi có thể chỉ trong vài chục
phút, nhưng chi phí chỉ một phần mấy so với biên pháp thông thường khác.

③ Chăn nuôi gia súc không gây ô nhiễm, ủ phân chuồng không rò rỉ gây ô nhiễm: Sử dụng kỹ thuật mới không gây gánh nặng chi
phí cho người sử dụng, mang lại lợi ích đồng thời  cải thiện môi trường chăn nuôi.

Trước xử lý Đang xử lý sau xử lý

http://www.j-and-c.com/
http://www.j-and-c.com/
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① Máy điều hòa không khí bảo quản khoai tây giống

[Cải tiến hệ thống làm việc] Giải phóng bạn khỏi các công việc lao động
nặng nhọc như thu hoạch, phơi khô tự nhiên và bảo quản trong đất, có thể
thực hiện hàng loạt công đoạn bảo quản chính như thu hoạch, phơi khô tự
nhiên, khử trùng và bảo quản.
[Chất lượng ổn định] Nhờ kho chứa được cách nhiệt và hệ thống thông gió
tự động đồng bộ (điều hòa không khí) trong kho giúp ngăn ngừa thiệt hại do
sương giá, nảy mầm bất thường và thối hỏng, đảm bảo chất lượng ổn định.
[Quản lý sau khử trùng] Sử dụng máy khử trùng do công ty chúng tôi phát
triển (Potato Ace) để khử trùng trong quá trình bảo quản. Ngoài ra, hệ thống
thông gió tự động (điều hòa không khí) đảm bảo độ bám dính của hóa chất.
[Điều chỉnh nảy mầm (khoai tây, củ mài, hạt giống, v.v...)] Thiết bị sưởi của
hệ thống điều hòa không khí thực hiện xử lý nảy mầm theo thời gian gieo
trồng, làm cho củ/hạt giống nảy mầm đồng đều tương ứng với thời điểm đ
iều kiện ruộng thích hợp gieo trồng nhất.
[Quản lý canh tác có kế hoạch] Do có cơ sở bảo quản, đảm bảo được nguồn
cung cấp hạt giống ổn định, nên có thể loại bỏ hạt giống không đạt chuẩn,
cho phép thực hoạt động canh tác có hệ thống hơn.

② Hệ thống tái chế nước hoạt tính sinh học, chất khử mùi sinh học tự nhiên

Duy trì sự cân bằng vi sinh vật trong môi trường hợp lý thông qua hoạt động
của vi sinh vật có lợi. Phản ứng với mùi hôi thối hữu cơ, chẳng hạn như mùi
hôi thối và mùi chất bài tiết, v.v... nhưng không phản ứng với mùi vô cơ
(chất tạo mùi thơm hóa chất tổng hợp, v.v...).
〇 Công dụng: Khử mùi hôi chuồng nuôi gia súc, khu vực ủ phân, mùi hôi
của nhà vệ sinh, rác nhà bếp, nấm mốc, v.v..., khử mùi nước thải, chất thải
lỏng của nhà bếp, cơ sở chế biến thực phẩm, v.v..., khử mùi hôi trong sinh
hoạt như mùi từ thú cưng, hoạt động chăm sóc, v.v...
〇 Tác dụng: Khử mùi hôi do hoạt động của vi khuẩn có lợi và enzym sinh
học. Đồng thời, giảm ruồi nhặng và vi khuẩn có hại.
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Sản
phẩm
và kỹ
thuật

Tên gọi
① Máy điều hòa không khí bảo quản khoai tây giống

② Hệ thống tái chế nước hoạt tính sinh học, chất khử mùi sinh học tự nhiên

Đặc trưng

① Máy điều hòa không khí bảo quản khoai tây giống: Giá (tham khảo): 3.000.000 yên

Người đại diện Đại diện pháp luật Shimizu Hirotaka

Lĩnh vực kinh doanh Bán - sửa chữa - quản lý bảo trì thiết bị

Thành tựu tiêu biểu
ở Nhật Bản và nước
ngoài

Quản lý bảo trì cơ sở bảo quản nông sản, bán - sửa chữa - quản lý bảo trì thiết bị điều hòa không khí, tổng đại lý phân phối
hệ thống tái chế nước hoạt tính sinh học

Năm thành lập Năm 1981

Số lượng nhân viên 4 nhân viên

URL -

E-mail Adc.ser.co@f1.octv.ne.jp

Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần ADC Service

Địa chỉ 28-3-8 Nishi 13 Jo Minami, Obihiro-shi, Hokkaido

TEL/FAX



011-581-3050 011-581-3060

Giá tham
khảo

E-mail t-fukuoka@acemaintec.com

Tên doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn Acemaintec

Địa chỉ 14-6-10 Nishioka 2 Jo, Toyohira-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

TEL/FAX

Năm thành lập Năm 2000

Số lượng nhân viên 2 nhân viên

URL http://acemaintec.com

Người đại diện Đại diện pháp luật Fukuoka Tadahiro

Lĩnh vực kinh doanh Bán thiết bị bảo vệ môi trường (cơ sở sản xuất nhà vệ sinh kiểu xả nước có cơ chế tái chế nước thải)

Thành tựu tiêu biểu
ở Nhật Bản và nước
ngoài

Trong nước: Cục Phát triển, Phòng Quản lý Xây dựng Sapporo, Thành phố Sapporo, Chính quyền địa phương
Nước ngoài: Thành phố Đại Liên, Trung Quốc

Sản
phẩm
và kỹ
thuật

Tên gọi Nhà vệ sinh kiểu xả nước có cơ chế tái chế nước thải “MORIMI’S”

Đặc trưng

Hệ thống bể tự hoại có cơ chế tái chế nước thải có thể đ
ảm bảo cơ sở nhà vệ sinh kiểu xả nước sử dụng được ở
những nơi không có hệ thống thoát nước hoặc cấp nước.
Nước được làm sạch và tái sử dụng làm nước xả trong nhà
vệ sinh, bùn thải tích tụ, v.v... sẽ phân hủy trong quá trình
ủ với vật liệu sinh học tự nhiên.
Đây là hệ thống bể tự hoại hầu như không cần phải thông
rút như từ trước đến nay.

Tùy theo thiết kế (Sản xuất theo đơn đặt hàng)

mailto:t-fukuoka@acemaintec.com
http://acemaintec.com/
mailto:t-fukuoka@acemaintec.com
http://acemaintec.com/


+81-(0)155-20-4510 +81-(0)155-20-4520

② Thiết bị khử trùng phương tiện giao thông

① Hố tự hoại nước thải Parlor
・Sử dụng kỹ thuật xử lý hóa lý, làm sạch nước thải có chứa
chất béo cao, protein cao
・Phát huy tối đa sức mạnh của vi sinh vật
・Có thể làm sạch ở cả nhiệt độ nước thấp
・Có thể làm sạch hệ thống thoát nước có chứa sữa thải, cũ
ng có hệ thống thoát nước có chứa váng sữa.
・Hoàn thiện nhờ nghiên cứu chung với phòng nghiên cứu
tổng hợp kỹ thuật công nghiệp
・Bể tự hoại duy nhất trên thế giới đã được đệ trình lên tạp
chí thế giới có thể làm sạch sữa thải và váng sữa.

② Thiết bị khử trùng phương tiện giao thông
・'Clean Rifure' Nước hypochlorite không có chất điện phân
như một chất khử trùng không gây ô nhiễm môi trường mà
nước an toàn như nước nóng trong bồn tắm.
・'Clean Rifre' Nước hypochlorite không có chất điện phân
được chỉ định là phụ gia thực phẩm và có khả năng khử trù
ng tuyệt vời, vì vậy nó có thể được khử trùng mà không ảnh
hưởng đến con người.
・Nó đã được chứng minh là có hiệu quả chống lại bệnh tay
chân miệng, PED, dịch tả lợn, salmonella, mycoplasmata và
trực khuẩn johne.
・Phun sương với vòi áp lực cao đặc biệt, phun đồng thời
chứ không có sự chênh lệch giữa trái và phải
・Với hệ thống tuần hoàn riêng, hệ thống hoạt động không bị
đóng băng ngay cả ở nhiệt độ âm vào mùa đông
　Có 2 loại là tới -30℃, -50℃
・Đã nhận được 10 bằng sáng chế, 2 bằng sáng chế đã nộp
cho các tổ thức thế giới chờ cấp bằng.

③ Thiết bị trộn phân ủ
・Chiều cao 2m～3.5m, độ rộng khuấy 9m～20m
・Duy trì nhiệt độ lên men ～75℃ ngay cả trong mùa đông c
ó nhiệt độ âm
・Tự động vận hành từ lúc lên men cho tới khi làm khô
・Phân ủ được trộn có thể được tái chế tận dụng và có thể
tạo ra lợi nhuận.
・Máy này có thể tiêu diệt hạt cỏ dại và côn trùng có hại nê
n rất hữu ích cho nông dân.
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E-mail act.somu@gmail.com

Tên công ty  Công ty cổ phần Act

Địa chỉ 16 Chome-2-2 odoriminami, Obihiro-shi, Hokkaido

TEL/FAX

Năm thành lập Năm 1997

Số nhân viên 9 người

URL 　　http:/www.act-hokkaido.com

Người đại diện Giám đốc đại diện　Hiroshi Utsumi

Ngành nghề Văn phòng của kiến trúc sư cấp độ 1, ngành xây dựng đặc biệt

Thành tựu chính
trong nước và quốc
tế

－

Sản phẩm,
kỹ thuật

Tên gọi

① Hố tự hoại nước thải Parlor

③ Thiết bị trộn phân ủ

Đặc trưng

－

http://www.k-yuwakai.or.jp/
http://www.k-yuwakai.or.jp/
http://www.k-yuwakai.or.jp/
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Hệ thống biến nhựa thải thành nhiên liệu e-PEP

e-PEP khác với phương thức tái chế nhựa thải thông thường từ trước tới nay với chi
phí cao, phải vận chuyển đường dài, đây là hệ thống tái chế bền vững thực hiện đốt
nhựa thải thành nhựa nguyên liệu với chi phí thấp, đưa chúng vào vòng tuần hoàn như
là nguồn năng lực quan trọng. Nhựa thải có thành phần nguồn gốc từ dầu mỏ, lượng
nhiệt phát ra khi đốt cao tương đương nhiên liệu hóa thạch, nhờ sử dụng năng lượng
tại các khu phát sinh rác thải, mà chúng ta có thể quản lý được rác thải giảm thiểu tối
đa "tiêu thụ tài nguyên, gánh nặng cho môi trường, và chi phí mang tính xã hội" +
quản lý được năng lượng.

※Chi tiết máy móc thiết bị hệ thống ngoài mục ① và ② dưới đây, còn gồm hệ thống
dây chuyền vận chuyển pallet nhựa.

① Lò hơi hybrid nhiên liệu hạt nhựa Evol

Evol là nồi hơi hybrid tạo ra năng lượng tái chế từ việc làm nóng nước, nóng không kh
í và tạo hơi nước từ nhựa thải (polypropylene, polyethylene, polystyrene, PET,...).
Thực hiện vòng lặp tối ưu hóa và bền vững tái chế nhựa thải hiện đang là thách thức
với quy mô toàn cầu. Nồi hơi sinh thái an toàn với trái đất cũng như làm sạch tối đa gi
á trị tiêu chuẩn quy định như nồng độ CO hay nồng độ dioxin có trong khí thải do bộ t
ài nguyên môi trường quy định. So với giá dầu nặng A hay dầu hỏa được sử dụng làm
nhiên liệu cho nồi hơi thông thường, thì nồi hơi hybrid này có yếu tố môi trường bên
ngoài thấp, giúp cắt giảm nhiên liệu cho nồi hơi khoảng 50%. Ngoài ra, so với nhiên
liệu thông thường nhập khẩu dầu thô về lọc dầu, thì loại này giảm đến 75% lượng khí
thải CO2

② Máy sản xuất nhiên liệu hạt nhựa Stella

Stella không làm nóng chảy nhựa dạng mềm đã được xử lý xay nhỏ, mà sẽ ép chúng th
ành pallet. Không có công đoạn nhiệt, cho nên giảm thiểu điện tiêu thụ và hiệu quả đ
ối với công đoạn tái chế. Pallet đúc bằng hệ thống Stella không bị phân hủy nhiệt giữa
các phân tử cho nên giữ được chất lượng cao như nguyên liệu tái chế. Vì thế không
phải lãng phí những mẩu thừa, rìa mép phát sinh trong quá trình sản xuất, chúng ta có
thể cho vào vòng lặp sản xuất sử dụng lại thành nguyên liệu cho sản xuất. Hơn nữa, ch
úng ta có thể sử dụng calo nhiệt cao có được từ nhựa thải để sử dụng làm nguồn nhiệt
cho quá trình sản xuất như là pallet nhiên liêu. Nhờ ép pallet nhựa thải dạng mềm mất
công lớn trong xử lý hay vận chuyển xử lý sau sử dụng, chúng ta cắt giảm được khá
nhiều chi phí vận chuyển hay không gian lưu kho. Bằng cách xử lý, sử dụng tối ưu tại
nơi phát sinh nhựa thải, góp phần cho nỗ lực nói không với xả thải rác, giúp giải quyết
phần nào vấn đề môi trường của nhựa thải.
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E-mail aqa@elcom-jp.com

Tên công ty Công ty cổ phần Elcom

Địa chỉ MC Bldg., 1 chome-10-1, Kita 10 Jonishi, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido

TEL/FAX

Năm thành lập Năm 1991

Số nhân viên 15 người

URL http://www.elcom-jp.com/

Người đại diện Giám đốc đại diện 　Takashi Soma

Ngành nghề Sản xuất, mua bán thiết bị môi trường, thiết bị công nghiệp

Thành tựu chính
trong nước và quốc
tế

Lắp đặt máy tại trung tâm Sekyou Eco Center

Sản phẩm,
kỹ thuật

Tên gọi

Hệ thống biến nhựa thải thành nhiên liệu e-PEP

① Lò hơi hybrid nhiên liệu hạt nhựa Evol

② Máy sản xuất nhiên liệu hạt nhựa Stella

Đặc trưng

Toàn bộ hệ thống khoảng 20,000,000 yên



011-750-5545 011-750-5645
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à kỹ
thuật

Tên gọi ① React21 (Tên gọi cũ Nourishment)

Đặc trưng

① React21 (Tên gọi cũ Nourishment)

・ Chất bổ sung sinh học

・ Chăm bón các loại cây trồng

・ Cải tạo đất ruộng, đất canh tác

・ Phân bón ủ từ chất thải gia súc

・ Lọc nước thải công nghiệp

① React21 (Tên gọi cũ Nourishment): Dành cho loại 200l 1.500 yên

Người đại diện Đại diện Hasegawa Masahiko

Lĩnh vực kinh doanh Bán chất bổ sung sinh học để cải thiện lĩnh vực môi trường

Thành tựu tiêu biểu
ở Nhật Bản và nước
ngoài

〇 Tháng 6 ~ 8/2016　Thực nghiệm ủ phân xanh từ thực vật của Cục Phát triển Hokkaido ở Kakuyama, Ebetsu - Được tiến hành lại vào năm 2017 sau
khi nhận được một số đánh giá nhất định
〇 Tháng 8/2016　Thí nghiệm giảm nước thải công nghiệp (COD) Shenyang Haobo Industry Company Ltd. - Cũng dự định thực hiện vào năm 2017

Năm thành lập Năm 1999

Số lượng nhân viên 3 nhân viên

URL -

E-mail m.hasegawa@hcpl.jp

Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần Hokkaido Central Pasology Laboratory

Địa chỉ Ohnishi Kosan Building 1-5-1 Kita 20 Jo Higashi, Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

TEL/FAX



+81-(0)125-23-6660 +81-(0)125-23-6658

Giá
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E-mail info@rebio.co.jp

Tên công ty  Công ty cổ phần Rebio

Địa chỉ 1-1-21 Izumicho, Takigawa-shi, Hokkaido

TEL/FAX

Năm thành lập Năm 1999

Số nhân viên 3 người

URL www.rebio.co.jp

Người đại diện Masaru Takase

Ngành nghề Dịch vụ

Thành tựu chính
trong nước và quốc
tế

Hoàn thành hợp đồng với doanh nghiệp ở thành phố Nantong, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, bắt đầu thí
nghiệm kiểm chứng bằng 2 máy demo từ tháng 11.

Sản phẩm,
kỹ thuật

Tên gọi ① Hệ thống Rebio

Đặc trưng

① Hệ thống Rebio

Hệ thống Rebio thu gom rác thải của gia đình bằng
thùng chuyên dụng, bằng cách sử dụng hoạt động
của vi khuẩn, làm giảm số lượng xuống còn
khoảng một phần mười, sử dụng chúng để làm
nguyên liệu sản xuất phân bón.

Nó là một loại phân bón được sản xuất bởi công
nghệ độc quyền của Rebio, nó mang lại sức mạnh
cho đất nông nghiệp đã bị suy giảm do sử dụng phâ
n bón hóa học, giúp sản xuất cây trồng tốt cho sức
khỏe và thơm ngon.
Hệ thống Rebio này là một hệ thống không yêu cầu
hệ thống quy mô lớn như hệ thống thông thường, l
à hệ thống lý tưởng mà không gây gánh nặng cho tr
ái đất và hạn chế năng lượng tiêu thụ đến mức tối
thiểu.
Tại thùng thu hồi rác thải của hệ thống Rebio, để
ngăn chặn sự xuất hiện của mùi, chúng tôi đang ph
át huy hiệu quả khử mùi bằng một thiết bị khử mùi
sử dụng chất xúc tác phi kim loại độc quyền. Chất
xúc tác này có hiệu quả không chỉ cho mùi do rác
mà còn có thể khử mùi của nhiều thành phần mùi,
nên nó đang được sử dụng cho nhiều trường hợp
khác nhau.

① Hệ thống Rebio：khoảng 50,000,000 yên



+81-(0)138-62-3113 +81-(0)138-40-1774

① (Trồng 20 loại nông sản hữu cơ) Sản xuất chế phẩm sinh học
EM, dung dịch hoạt tính khuẩn EM, sản xuất phân bón hữu cơ

Công ty chúng tôi sản xuất phân bón EM bokashi chứa nấm EM c
ó thể cỉa thiện được môi trường khu vực như môi trường đất, ao
hồ, không khí. Chúng tôi sản xuất sản phẩm nông sản tốt hơn với
con người, thân thiện với môi trường xung quanh nhờ góp sức của
vô vàn vi sinh vật mà không dựa vào phân bón hóa học hay các
sản phẩm hóa học.

② Nỗ lực hướng đến lĩnh vực công nghiệp thứ 6, mua bán tại
Nhật Bản, ngoài ra còn có kế hoạch xuất khẩu ra nước ngoài trong
tương lai

Để bảo vệ hệ động thực vật cho các thế hệ tiếp theo như con như
cháu thân yêu của chúng ta, chúng tôi mở rộng sản xuất sản phẩm
nông nghiệp không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hay phân bón h
óa học, đảm bảo an toàn, chúng tôi đang nỗ lực sử dụng phương
pháp canh tác tự nhiên, phương pháp canh tác sử dụng côn trùng,
giun đất có sẵn trong tự nhiên, tái cơ câu lại xã hội theo kiểu tuần
hoàn bảo vệ thể chất lành mạnh không gây ảnh hưởng tới các tế bà
o, dị dạng thể atopy hay algy, nhằm bảo vệ môi trường trái đất

③ Trồng trọt nông sản hữu cơ (chứng nhận tiêu chuẩn JAS)
(măng tây tím, măng tây xanh, bí ngô, tỏi)

Tại công ty chúng tôi, chúng tôi nỗ lực trong việc làm đất hoàn to
àn không sử dụng thuốc diệt cỏ, hay phân bón hóa học, chúng tôi
sử dụng sực mạnh của giun đất và nấm EM (nhóm vi sinh vật có í
ch) như vi khuẩn lactic và vi khuẩn lên men, sử dụng phân bón tự
sản xuất, có chứa nhiều (antonin, polyphenol), để canh tác sản
phẩm nông nghiệp an toàn

Giá
tham
khảo

E-mail info@socialagencycompany.com

Tên công ty Công ty cổ phần Social Agency

Địa chỉ (Nông trường) 32 Hosoire, Hokuto-Shi, Hokkaido
(Văn phòng) 1-42-5 Tomiokacho, Hakodate-Shi, Hokkaido

TEL/FAX

Năm thành lập Tháng 10 năm 2017

Số nhân viên 7 người

URL -

Người đại diện Giám đốc đại diện  Seiichi Sakaki

Ngành nghề Sản xuất phân bón hữu cơ nuôi dưỡng vi khuẩn EM liên quan tới môi trường
 (canh tác sản phẩm nông nghiệp hữu cơ)

Thành tựu chính
trong nước và quốc
tế

-

Sản phẩm,
kỹ thuật

Tên gọi

① (Trồng 20 loại nông sản hữu cơ) Sản xuất chế phẩm sinh học EM, dung dịch hoạt tính khuẩn EM, sản xuất
phân bón hữu cơ
② Nỗ lực hướng đến lĩnh vực công nghiệp thứ 6, mua bán tại Nhật Bản, ngoài ra còn có kế hoạch xuất khẩu ra
nước ngoài trong tương lai

③ Trồng trọt nông sản hữu cơ (chứng nhận tiêu chuẩn JAS)

Đặc trưng

①、② Tùy theo nội dung đàm phán
③　Măng tây tím 3,000 yên～4,800 yên(1K)　măng tây xanh 2,300 yên～3,300 yên(1K)
　　 Bí ngô Kuririn3,000 yên～4,300 yên(3 quả～8 quả)　Bí ngô Yukigeshou 3,500 yên～4,800 yên(3 quả～
8quả)
　　 Tỏi 1 củ  1,000 yên(250g～280g）　1,500 yên(500g)



+81-(0)11-751-5151 +81-(0)11-741-4797 

①Khảo sát môi trường

　Thông qua cuộc họp với bên yêu cầu, để nắm được chính
xác mục đích và nội dung công việc, chúng tôi sẽ tiến hành
thích hợp điều tra và lấy mẫu tại địa bàn với đối tượng chí
nh là chất lượng nước (nước sông ngòi, nước ngầm, nước
thải nhà máy), đất/ trầm tích, chất thải.
　Ngoài ra, chúng tôi còn ho trợ cả điều tra, khảo sát và lấy
mẫu không khí (khí thải từ ống khói nhà máy, không khí m
ôi trường), mùi hôi, tiếng ồn, rung chấn (ô tô, đường sắt, c
ông trường xây dựng,...)

②Phân tích hóa học

　Chúng tôi sử dụng ICP-MS (dự định) nếu có thể sẽ ưu tiê
n phân tích ở Việt Nam (thành phố Hồ Chí Minh) đối với
vật chất hóa học có trong mẫu lấy được từ khách hàng hay
mẫu lấy được ở phía trên. Ngay cả trường hợp không thể
thực hiện tại hien trường, chúng tôi cũng vẫn có thể phân tí
ch tại trụ sở chính của công ty ở Nhật

③Tư vấn

　Chúng tôi phân tích hay đưa ra đề xuất (bao gồm đánh gi
á môi trường) kết hợp kết quả phân tích với tình hình hiện
trường ở trên

Giá
tham
khảo

E-mail 　　t.shiraiwa@yagai.co.jp

Tên công ty Công ty cổ phần Yagai Kagaku

Địa chỉ 12 Chome-2-39 Naebo-cho, Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

TEL/FAX

Năm thành lập Năm 1971

Số nhân viên 61 người

URL 　　http://www.yagai.co.jp

Người đại diện Giám đốc đại diện　Shinichi Takaoka

Ngành nghề Ngành dịch vụ (điều tra khảo sát môi trường, đo lường, khảo sát địa chất)
Thành tựu chính
trong nước và quốc
tế

Năm 1993 thành lập pháp nhân tại Nepal (hiện tại là công ty liên kết)

Sản phẩm,
kỹ thuật

Tên gọi

① Khảo sát môi trường

② Phân tích hóa học

③ Tư vấn

Đặc trưng

①Khảo sát môi trường: Phụ thuộc vào dự án
②Phân tích hóa học:　※Hiện tại đang làm
③Tư vấn:　Phụ thuộc vào dự án

mailto:info@k-yuwakai.or.jp
http://www.k-yuwakai.or.jp/
mailto:info@k-yuwakai.or.jp
mailto:info@k-yuwakai.or.jp
http://www.k-yuwakai.or.jp/
http://www.k-yuwakai.or.jp/


+81-(0)123-72-4899 +81-(0)123-73-2906

① Xử lý và thu hồi nguyên liệu sản phẩm

Chúng tôi thu nhận từ các công ty, công trình ph
á dỡ, chính quyền địa phương  nhựa tổng hợp
(ống PVC / phụ kiện), các mặt hàng lớn, nặng v
à khó mang theo.Nhựa tổng hợp (PVC ống, phụ
kiện, nhựa sash)đã được thu thập từ các công ty,
chúng tôi sẽ tiến hành loại bỏ sạch các tạp chất
kim loại, nghiền mịn bằng máy nghiền và vận
chuyển đến nhà máy sản xuất ống nhựa vinyl
clorua.

② Tái chế ống nhựa PVC

Nghiền thành từng loại ống PVC và tạo thành
sản phẩm

Giá
tham
khảo

E-mail info@musashino-pvc.com

Tên công ty Công ty cổ phần Hóa học Musashino

Địa chỉ 11-43Hatoyama, Kuriyama cho, Yubari-gun, Hokkaido

TEL/FAX

Năm thành lập Thành lập năm 1965, thành lập công ty (Incorporation) vào tháng 4 năm 1990

Số nhân viên 5 người

URL http://www.musashino-pvc.com

Người đại diện Tổng giám đốc Akiyoshi Kikuchi

Ngành nghề Xử lý chất thải công nghiệp
Thành tựu chính
trong nước và quốc
tế

Thành viên hiệp hội lắp ống nhựa PVC, xuất khẩu sang Hàn Quốc, Việt Nam

Sản phẩm,
kỹ thuật

Tên gọi
① Xử lý và thu hồi nguyên liệu sản phẩm

② Tái chế ống nhựa PVC

Đặc trưng

-



03-5643-5861 03-5643-5866

Tên gọi

Đặc trưng

①Khẩu trang Nissei Nanocut

Khẩu trang Nissei Nanocut là loại khẩu trang
3 lớp có cấu trúc 3D sử dụng bộ lọc sợi
nano.　Các hạt bụi mịn trong không khí khô
ng thể đi qua khe hở giữa các sợi nano, và
do đó không khí được đưa vào cơ thể có thể
chuyển sang trạng thái sạch sẽ. Để bảo vệ
bản thân khỏi ô nhiễm không khí, v.v..., nhu
cầu của người tiêu dùng về khẩu trang có
chức năng ưu việt mỗi khi đi ra ngoài ngày c
àng cao.
Đặc trưng của khẩu trang Nissei Nanocut
1. Sử dụng bộ lọc sợi nano với hiệu suất thu
gom từ 99% trở lên đối với các hạt bụi mịn c
ó kích thước từ 0,1 μm nhỏ hơn PM2.5 (2,5
μm), các giọt bắn chứa virus và giọt bắn
chứa vi khuẩn.
2. Dễ thở.
3. Khẩu trang 3D có độ kín cao
4. Không gây đau tai, tạo cảm giác thoải mái
khi đeo

Giá tham
khảo

Sản
phẩm
và kỹ
thuật

①Khẩu trang Nissei Nanocut

①Khẩu trang Nissei Nanocut: 25 tệ/5 khẩu trang/túi

Người đại diện Đại diện pháp luật Matsunaga Masaji

Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất và bán các loại thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, khẩu trang chống bụi mịn PM2.5, v.v...

Thành tựu tiêu biểu
ở Nhật Bản và nước
ngoài

Thành tích bán được 700.000 chiếc khẩu trang Nissei Nanocut cho thị trường Trung Quốc

Năm thành lập Năm 1994

Số lượng nhân viên 32 nhân viên

URL http://www.nisseibio.co.jp/

E-mail wqjz＠nisseibio.co.jp

Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần NISSEI BIO

Địa chỉ 3-1-13 Meguminokita, Eniwa-shi, Hokkaido

TEL/FAX



Công ty TNHH Nippon Beet Sugar Công ty TNHH Sanko Chemical

Tòa nhà Nitten Mita,
3 Chome−12−14 Mita, Minato-ku, Tokyo

5 Chome-1-17 Minami 1 Johigashi, Chuo-ku, Sapporo-
shi, Hokkaido

+81-(0)3-6414-5536　／　+81-(0)3-6414-3985 +81-(0)11-221-5221　／　+81-(0)11-241-6830

teras@nitten.co.jp takei@sankou1.com

Năm 1919 Năm 1956

700 người 45 người

www.nitten.co.jp www.sankou1.com/

Giám đốc đại diện　Tsukasa emoto Giám đốc đại diện　Tamitsugu Watanabe

Sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp Sản xuất và bán buôn

Tên gọi

【Hộp giấy】

【Ví dụ về ươm chè vào hộp giấy ①】

【Ví dụ về ươm chè vào hộp giấy ②】

Giá
tham
khảo

E-mail

Tên công ty
 Công ty cổ phần sản xuất đường Nippon Beet

Công ty cổ phần Sankou Kagaku

Địa chỉ

TEL/FAX

Năm thành lập

Số nhân viên

URL

Người đại diện

Ngành nghề

Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng dân dụng và vật tư ngành nông nghiệp tại Hokkaido. Xuất khẩu vật tư là
m vườn sang Châu Âu, Mỹ, Úc, Đài Loan

Sản phẩm,
kỹ thuật

① Chậu giấy dùng để ươm mầm cây trà

Đặc trưng

① Chậu giấy dùng để ươm mầm cây trà

・Có thể rút ngắn thời gian ươm trồng so với phương pháp
khác nhờ sử dụng hộp giấy (14～16 tháng rút ngắn thành
5～6 tháng)

・Vì rễ cây phát triển theo chiều thẳng đứng, nên có thể
trồng cố định luôn tại vườn, như thế tốt cho sự phát triển
của rễ, và cây sinh trưởng giai đoạn đầu dễ dàng

・Tỷ lệ sống sau khi chuyển cây ra vườn cao (so phương
pháp truyền thống thì tỷ lệ này chỉ là 10～20%）
＊Nhờ 3 ưu điểm trên, thu nhập của người nông dân đã đ
ược tăng lên.

・Với ươm bằng túi nilon truyền thống, khi chuyển cây ra
vườn phải mất công tháo túi nilon ra, tuy nhiên với hộp
giấy chúng ta cứ để nguyên hộp giấy để trồng cây, giúp
giảm thời gian thao tác.

・Và không phát sinh chất thải (chất thải công nghiệp là túi
nilon)

－

Thành tựu chính
trong nước và quốc
tế



011-555-5000 011-555-3000

①SESAME II-02q

Tại Nhật Bản, thiết bị đã được chứng minh hiệu suất
sử dụng liên tục 10 năm bằng pin năng lượng mặt trời,
ắc quy và đường truyền điện thoại di động. Tương thí
ch với các cảm biến khác nhau (yêu cầu xác nhận). Có
thể gắn thêm đồng hồ đo lượng mưa và đèn báo. Đồng
thời cũng có thể xem hình ảnh được liên kết với dữ liệu
mực nước thông qua camera (tùy chọn). Với SESAME
WEB (tùy chọn), bạn có thể kiểm tra dữ liệu tại chỗ từ
mọi nơi trên thế giới thông qua Internet.

②SESAME CAMERA

Đây là một hệ thống chụp ảnh theo từng khoảng thời
gian nhất định và sử dụng đường truyền điện thoại di đ
ộng để truyền ảnh đã chụp. Bạn có thể kiểm tra hình
ảnh mình cần mọi lúc, mọi nơi như trên máy tính tại vă
n phòng hoặc máy tính cá nhân ở nhà, trên điện thoại
thông minh hoặc máy tính bảng. Với tấm pin năng
lượng mặt trời + ắc quy, bạn có thể dễ dàng lắp đặt và
bố trí hệ thống ngay cả ở những nơi không có sẵn
nguồn điện, v.v... Bạn có thể dễ dàng thêm tối đa 3
thiết bị bằng kết nối USB.

③SESAME WEB

Đối với dữ liệu được sê ri SESAME truyền đến máy
chủ Cloud Server, bạn có thể xem và quản lý từ xa
bằng PC hoặc điện thoại thông minh kết nối với môi
trường Internet. Có thể phân tích linh hoạt các địa đ
iểm, giai đoạn, khoảng thời gian, các mục đo lường,
v.v...

Giá tham
khảo

Sản
phẩm
và kỹ
thuật

Tên gọi

①SESAME II-02q

②SESAME CAMERA

③SESAME WEB

Đặc trưng

Người đại diện Chủ tịch - đại diện pháp luật Shigenaga Kumiko
Lĩnh vực kinh doanh Ngành sản xuất chế tạo

Thành tựu tiêu
biểu ở Nhật Bản v
à nước ngoài

Trong nước: Chúng tôi đã tham gia giai đoạn thứ hai và thứ ba của thử nghiệm trình diễn thực địa dự án công nghệ sá
ng tạo đo mực nước sông “Máy đo mực nước có quản lý rủi ro” của Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật
Bản. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã đưa vào sử dụng máy đo mực nước có quản lý rủi ro có gắn camera tại 500 địa điểm
trên toàn quốc.

Năm thành lập Năm 2004
Số lượng nhân viên 10 nhân viên

URL https://midori-eng.com

E-mail info@midori-eng.co.jp

Tên doanh nghiệp Midori Engineering Laboratory

Địa chỉ 8F Dotsu Building, 6-1-23 Kita 5 Jo Nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi 060-0005

TEL/FAX



011-826-5960 011-376-5528

Đây là máy tiêm gia vị không sử dụng kim tiêm.
Vì không có kim tiêm nên không có nguy cơ bị dị vật kim loại
xâm nhập vào thực phẩm.
Làm sạch và bảo trì thiết bị cũng dễ dàng.

(Được cấp bằng sáng chế vào tháng 3 năm 2015, Đơn xin cấp
sáng chế Nhật Bản số 2015-504373)

Thiết bị này được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn công đoạn và thời
gian chế biến qua việc tiêm trực tiếp gia vị dạng lỏng vào thực
phẩm, mà trước đây phải tẩm ướp gia vị.

Có thể điều chỉnh lượng gia vị dạng lỏng tiêm vào tùy theo
nguyên liệu như thịt, cá, rau và trái cây, v.v...

Sản phẩm được tiêm nước sốt Tare để tẩm ướp vào thịt má đùi
gà.
Vì thiết bị không có kim tiêm nên dễ dàng tẩm ướp với cả
những nguyên liệu có xương.

参考

価格

E-mail 　　asce_sales@asce-g.com

企業名 Công ty cổ phần ⓈASCe

住所 3-2-23 Kikusui 9 Jo, Shiroishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

TEL/FAX

設立年 Năm 2004

従業員数 14 nhân viên

URL https://asce-g.com/

代表者 Đại diện pháp luật Goto Ryota

業種 Thiết kế, chế tạo máy móc tự động
国内・海外

での主な実

績

Hợp tác trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm: Công ty cổ phần Calbee, Công ty cổ phần Toyo Suisan Kaisha.
Hợp tác trong lĩnh vực ô tô: Công ty cổ phần DENSO Hokkaido, Công ty cổ phần Toyota Motor Hokkaido, Công ty cổ phần DYNAX

製

品・

技術

名称

Máy Needleless Injector

特徴

Vui lòng liên hệ với người phụ trách vì thông số kỹ thuật sẽ khác nhau tùy theo loại thiết bị.



011-827-6557 011-827-6530

Các tính năng chính của Eco-breath® được xây dựng qua bản thiết
kế do Karaya cung cấp.
① Không có ống dẫn và không cần quạt tuần hoàn, giúp tiết kiệm nă
ng lượng và không gây tiếng ồn.
② Chi phí của các bộ phận liên quan đến thiết bị điều hòa không khí
cũng rất phải chăng.
③ Thiết bị này có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn một ngôi nhà lắp
thiết bị cùng hiệu suất giá trị UA.
④ Có thể sưởi ấm (hoặc làm mát) và kiểm soát sự không đồng đều
nhiệt độ trong phòng với 1 máy điều hòa không khí duy nhất.
⑤ Bộ thông gió loại 2 ngăn không cho phấn hoa, cát vàng, không kh
í ô nhiễm như chứa bụi mịn PM2.5, v.v... xâm nhập vào phòng qua c
ác khe hở trong khung tòa nhà.
⑥ Do cơ chế hệ thống đơn giản nên khó bị hư hỏng, dễ dàng bảo trì
và kiểm tra, thời gian sử dụng lâu dài.

Qua dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và công nghệ môi
trường (năng lượng) kiểu Sapporo, cùng với sự hợp tác
doanh nghiệp - trường đại học - chính phủ, chúng tôi đã có
thể phát triển một hệ thống cung cấp không khí mới giúp
giảm tải điện năng thông gió và giảm tải cơ chế sưởi ấm thô
ng qua công nghệ Kiểm soát thông gió theo nhu cầu (thông
gió tự nhiên) - điều không thể đạt được chỉ với các thiết bị th
ông gió Loại 2 thông thường.
Chúng tôi đã thành công trong việc duy trì các tính năng của
“Eco-breath®” cũng như thương mại hóa một “Bộ thông gió
hybrid” kết hợp hoàn hảo giữa thông gió tự nhiên và thông gi
ó loại 2. Ý tưởng mới [Bộ thông gió tiết kiệm năng lượng] trở
thành sản phẩm được bán ra.

Để xác minh trước xem sự lưu thông không khí của Eco-
breath có hoạt động bình thường hay không, chúng tôi xác
nhận qua phần mềm không gian nhiệt độ lý tưởng [H.A.V]
(Heat transport Advance Verification), thường được gọi là
“HAV”.
Chúng tôi sẽ tiến hành xem xét tải trọng dẫn và tải trọng khô
ng khí ngoài trời tại mỗi vị trí, phân tích lượng truyền nhiệt
(lượng tuần hoàn nhiệt) tại mỗi khoảng hở giữa các không
gian được kết nối, tính toán diện tích và vị trí tối ưu của các
lỗ thông gió đáp ứng yêu cầu kiểm soát sự không đồng đều
nhiệt độ ở nhiệt độ trong phòng với nguồn nhiệt tối thiểu.
Chúng tôi cung cấp cho các công ty xây dựng bản thiết kế bố
trí các lỗ thông gió ở những vị trí thích hợp nhất, tùy thuộc và
o kế hoạch và hiệu suất cách nhiệt.

Giá tham
khảo

E-mail tms.takayuki@gmail.com

Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần Karaya
Địa chỉ 2-1-5-614 Higashisapporo 3 Jo, Shiroishi-ku, Sapporo-shi 003-0003

TEL/FAX

Năm thành lập Năm 2016

Số lượng nhân viên 4 nhân viên

URL http://www.karaya.biz

Người đại diện Đại diện pháp luật Morita Takayuki
Lĩnh vực kinh doanh Thiết kế không gian nhiệt độ lý tưởng. Ngành dịch vụ xây dựng.

Thành tựu tiêu
biểu ở Nhật Bản v
à nước ngoài

Chúng tôi cấp giấy phép sử dụng bằng sáng chế về công nghệ thiết kế điều hòa không khí dân dụng đã được cấp bằng sáng chế của chúng tôi -
“Eco-breath®” và cung cấp các bản thiết kế được kiểm tra bằng phần mềm không gian nhiệt độ lý tưởng với từng công trình cho 32 công ty xây
dựng ở Nhật Bản. Đồng thời, chúng tôi đã phát triển một ý tưởng mới, đó là [Bộ thông gió tiết kiệm năng lượng]. Sản phẩm này đang chuẩn bị bán
tại Nhật Bản.

Sản
phẩm
và kỹ
thuật

Tên gọi

Hệ thống thiết kế làm mát và sưởi ấm toàn bộ tòa nhà mà không cần ống dẫn [Eco-breath®]　　Bằng sáng chế số 6566437

Bộ thông gió tiết kiệm năng lượng [Hybrid] mới được phát triển

Phần mềm kiểm chứng nhiệt độ môi trường (H.A.V)

Đặc trưng

Cung cấp các bản 
vẽ Eco-breath

Eco-breath® là thương hiệu đã đăng ký của Karaya

mailto:tms.takayuki@gmail.com
http://www.karaya.biz/
mailto:tms.takayuki@gmail.com
http://www.karaya.biz/


011-876-1100 011-876-3000

① Lưỡi dao Multi Spark II/Lưỡi dao cắt gang Multi Spark

Trước giờ chúng ta có quan niệm là công cụ kim cương được sử
dụng để cắt bê tông, và lưỡi đá mài được sử dụng để cắt kim loại.
Nhưng Multi spark đã phá vỡ quan niệm đó. Trước đây, nếu lưỡi
dao va vào kim loại trong khi cắt bê tông, lưỡi dao trên máy sẽ đ
ược thay thế bằng một công cụ khác để thực hiện công việc.
Tuy nhiên, Multi Spark là một máy cắt kim cương mang tính đột phá
có thể cắt đồng thời bê tông, ống gang, ống PVC, ống lót vữa, cốt
thép, v.v... mà không cần thay thế phức tạp và giảm thiểu tia lửa tạo
ra trong quá trình cắt.

② Máy khoan rút lõi cầm tay kiểu khô có chức năng hút bụi “JIN”

Đây là sản phẩm giúp loại bỏ bụi khi khoan lõi bằng tay dạng khô,
“JIN” sẽ được bán ra thị trường trong năm nay. Ngăn chặn sự phân
tán của bụi khi khoan hướng lên cũng như khoan theo chiều ngang.
“JIN” là máy khoan rút lõi cầm tay kiểu khô
Bạn cần phải sử dụng trọn bộ trục hút bụi kết hợp với máy hút bụi d
ùng cho doanh nghiệp.
Cấu trúc đặc biệt của trục hút bụi giúp lực hút của máy hút bụi khô
ng bị giảm xuống,
và thu vào hầu hết lượng bụi.
Bằng cách loại bỏ bụi, chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe, sự an toàn
và môi trường làm việc của người lao động. Bên cạnh đó, việc bảo
dưỡng cũng có thể được đơn giản hóa. Ngoài ra, thiết bị không bị
bụi làm tắc nghẽn
trong quá trình hoạt động. Đây là sản phẩm có công suất hút bụi
mạnh mẽ, làm mát mũi khoan rút lõi cầm tay, giúp cho việc cắt thép
cây và khoan các lỗ trên bê tông trở nên trơn tru và thoải mái.

Giá tham
khảo

Sản
phẩm
và kỹ
thuật

Tên gọi

① Lưỡi dao Multi Spark II, lưỡi dao cắt gang Multi Spark (Dụng cụ cắt đa năng)

② Máy khoan rút lõi cầm tay kiểu khô có chức năng hút bụi “JIN”

Đặc trưng

Người đại diện Đại diện pháp luật Takemata Masanobu

Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất và mua bán dụng cụ kim cương dùng để cắt và khoan lõi bê tông

Thành tựu tiêu
biểu ở Nhật Bản v
à nước ngoài

6 năm trước, chúng tôi đã phát triển một lưỡi dao có tên là “Multi Spark”, đây là sản phẩm đột phá so với khái niệm các công cụ kim cương chỉ có thể cắt một số vật
chất hạn chế. Lưỡi dao với khả năng cắt kim loại (ngoài thép không gỉ) đã thành công trong việc giúp người sử dụng cải thiện đáng kể hiệu quả công việc.
Và năm nay, chúng tôi đã ra mắt “JIN”, một máy khoan rút lõi cầm tay có khả năng hút bụi. Đây là một sản phẩm mang tính cách mạng giúp loại bỏ hầu như hoàn toà
n bụi phát sinh trong quá trình khoan lõi bằng tay.
Đây là sản phẩm ra đời theo nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực này, một sản phẩm không chỉ giúp duy trì hiệu quả công việc mà còn bảo vệ sức khỏe của
người lao động và môi trường làm việc.

Năm thành lập Năm 2009

Số lượng nhân viên 6 nhân viên

URL http://www.cobaltech.co.jp

E-mail takemata@cobaltech.co.jp

Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần Cobaltech

Địa chỉ 3-1-32 Kikusui Motomachi 8 Jo, Shiroishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

TEL/FAX

Lưỡi dao Multi 
Spark II

Lưỡi dao cắt gang 
Multi Spark

Trọn bộ trục hút bụi

Máy khoan rút lõi cầm 
tay kiểu khô

mailto:takemata@cobaltech.co.jp
http://www.cobaltech.co.jp/
http://www.cobaltech.co.jp/
mailto:takemata@cobaltech.co.jp

