
CÔNG NGHỆ KHÔI PHỤC PIN DUNG LƯỢNG LỚN 

 

1./  Mô tả sản phẩm: 

- Công nghệ bảo dưỡng, duy trì và phục hồi pin sử dụng trong truyền thông, 

xe nâng truyền động, pin xe kéo điện và pin công nghiệp.  

2./  Tính ưu việt của sản phẩm: 

- Công ty đã có bản quyền sáng chế tại Trung Quốc, Nhật Bản cho công 

nghệ khôi phục và cải tạo pin (storage battery recycling apparatus).  ược sử 

dụng rộng tãi tại Hàn Quốc 

- Có nhiều phát minh cụ thể như sau:  

Tên phát minh Mã số xuất Ghi chú Đăng ký 

Thiết bị tái sinh pin 10-2009-0002334  rong nước O 

Hệ thống nạp nước cất cho pin công 

nghiệp 
10-2012-0084832  rong nước O 

Thiết bị sạc pin và phương pháp vận hành 10-2012-209868  rong nước O 

Ổ cắm adapter của pin côngnghiệp 10-2012-0091663  rong nước O 

Thiết bị nạp nước cất cho pin công nghiệp 10-2012-0103138  rong nước O 

Hệ thống kiểm tra điện của pin dùng trong 

thiết bị điện 
10-2012-0158432  rong nước  

Hệ thống kiểm tra điện trong pin dùng 

trong thiết bị điện 
10-2012-0158431  rong nước  

STORAGEBATTERYRECYCLINGAPP

ARATUS 
09837665.0 Châu Âu  

STORAGEBATTERYRECYCLINGAPP

ARATUS 
13/143477 Mĩ  

STORAGEBATTERYRECYCLINGAPP

ARATUS 
2011-545286 Nhật Bản O 

STORAGEBATTERYRECYCLINGAPP

ARATUS 
200980154463.0 Trung Quốc  

Hệ thống nạp nước cất cho pin công nghiệp PCT/KR2013/006950 PCT  

Ổ cắm adapter cho pin công nghiệp PCT/KR2013/007464 PCT  

Thiết bị nạp nước cất cho pin công nghiệp PCT/KR2013/008385 PCT  

Hệ thống kiểm tra điện cho pin dùng 

trong thiết bị điện 
PCT/KR2013/009622 PCT  



3./  Hình thức chuyển giao: 

- Li xăng 

- Liên doanh, tìm kiếm đối tác 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

 Tên t  chức: Maroo MCS. Inc.  

 -   ịa chỉ (*): Chung Buk Ju Si Cheong Won Gu Oh Chang Uep Mo Jeong 

Gil 25 

 -  iện thoại (*): (+82) 15999882       Fax: (+82) 432766334 

 -  Website: www.marooncs.com  

http://www.marooncs.com/

