
Chao Ho Trading Co., LTD.
Rexnord, MCC, Marbett, dây chuyền Thép/Nhựa (Cao 
su), đường cong Magnetflex, DTS-C và băng tải 
Modular và một loạt các bánh xích, v.v 

Chao Ho Trading được thành lập từ năm 1971 và chủ yếu 
cung cấp các bộ phận chất lượng tuyệt vời cho các thiết 

bị liên quan đến vận chuyển sản phẩm trong ngành thực phẩm/
đồ uống và bao bì. Danh sách sản phẩm của chúng tôi đến từ 
các thương hiệu hàng đầu thế giới: Rexnord, MCC, Marbett 
và nhiều thương hiệu khác, với các sản phẩm như dây chuyền 
Thép/Nhựa (Cao su), đường cong Magnetflex, DTS-C và băng 
tải Modular và một loạt các bánh xích, và danh sách cứ thế mà 
tiếp tục dài nữa. Chúng tôi cũng bán các loại con lăn động cơ 
(điện) và MBR khác nhau. Tnh thần chính của công ty chúng 
tôi là tập trung nghiêm túc vào việc kiểm soát chất lượng; từ đó 
cho phép chúng tôi kiểm soát hoàn toàn vật liệu ống, sắp xếp 
và lắp ráp tất cả các bộ phận, cho ra những sản phẩm chất lượng cao nhất nhằm phục vụ cho khách hàng của mình.

Trong quá trình phát triển sản phẩm, chúng tôi đã áp dụng bằng sáng chế (Số M311684), sáng chế này sẽ giúp tránh việc 
chạy nhàn rỗi giữa con lăn và bánh xích. Chúng tôi cũng đã phát triển bằng sáng chế kẹp trục chính (Số M316880), sáng 
chế này sẽ đơn giản hóa việc lắp ráp máy móc và cung cấp hướng đi khác và tính linh hoạt cùng với thiết kế cuối cùng.

Những năm gần đây, nhờ các siêu thị quy mô lớn thúc đẩy nhịp đập thị trường - nhà kho, hậu cần, ngành công nghiệp 
quang điện và những hàng hóa được ưa dùng nhất của ngành máy móc “bánh xe / thùng” vốn là sản phẩm chính của 
chúng tôi, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, phát triển, cải tiến không ngừng và cho ra mắt các dòng con lăn chất lượng 
cao như Universal, Fixed Driven, Friction Accumulating, Timing-Belt Pulley’s, V-Pulley’s, Round Belt Pulley’s và 
những con lăn Taper khác. Con lăn điện Thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng “Asahi” (Power Roller) là loại rất phổ biến trên 
toàn thế giới.
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