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2021 оны онцлох үйл явдал
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2021.04.19 Далиан Бин 
Шан Инженеринг 
компаниас Хөргөлтийн 
төхөөрөмж худалдан 
авахаар гэрээ 
байгуулав. Энэхүү 
тоног төхөөрөмжийг 
суурилуулснаар хүйтэн 
үйлдвэрлэлийн чадал 1 
дахин нэмэгдэж түүний 
хирээр үйлдвэрлэлийн 
хүчин чадлыг 
нэмэгдэнэ

Ажилчдын 
цайны газар, 
хувцас 
угаалга 
үйлчилгээг 
шинэчлэн 
засварлаж 
тохижуулав

Махыг гүн хөлдөөх 
зориулалттай 1 зоорийг 
41,8 сая төгрөгийн 
санхүүжилтээр  шинээр 
угсран, үйлдвэрлэлийг 
үйл ажиллагаанд 
оруулсан. Мөн өмнө 
ашиглаж байсан 2 
зоорийн тоног 
төхөөрөмжийн иж бүрэн 
шинэчлэл хийсэн

Мах ангилан 
савлах 
төхөөрөмжүүд 
шинээр  
суурилуулав

Австри улсын 
BERTSCHlaska
компанитай хамтран 
ШИНЭ 
ЛОЖИСТИК 
ТӨВийн
“Технологийн 
проект” 
боловсруулах 
гэрээнд гарын үсэг 
зурлаа.



Хамтын ажиллагаа, 
төсөл хөтөлбөр

Австри улсын BERTSCHlaska компанитай 
хамтран ШИНЭ ЛОЖИСТИК ТӨВийн
“Технологийн проект” боловсруулах 

гэрээнд гарын үсэг зурлаа.



ТӨСЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ ЛОГИСТИКИЙН ТӨВ МАХИМПЭКС 
Төлөвлөлтийн гэрээ Nr. 2021MG‐009/P.V11 

– Maschinen und Anlagen für die Nahrungsmittelindustrie 



“Технологийн проект” 
боловсруулах төлөвлөгөө



2021 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэл

• Үйлдвэрлэлт

• Тайлант онд нийт 13800 толгой бод, 115000 
толгой бог мал төхөөрөн үйлдвэрийн аргаар 
нийт 6150 тн махыг бэлтгэсэн байна 

• Бүх насны янз бүрийн амьдралын хэв маягтай 
хүмүүсийг хамгийн өндөр чанартай, 
баталгаатай бүтээгдэхүүнээр хангаж, өөрт нь 
тохирсон зөв, эрүүл сонголт хийх боломжийг 
олгох нь компанийн тэргүүний зорилтуудын 
нэг юм. Энэ үүднээс бүтээгдэхүүнээ 
хэрэглэгчдийнхээ гарт хамгийн ойр илүү 
өргөн сонголттой байлгахыг зорьж  37 нэр 
төрлийн 98,7 тн ангилсан махыг зах зээлд 
нийлүүлсэн байна. 

• Монголын махны аж үйлдвэрийн салбарын 
тэргүүлэгч үйлдвэрийн хувьд нийгмийн 
хариуцлагын хүрээнд хүн амыг эрүүл хямд 
махаар хангах ажлын хүрээнд Улсын нөөцөд 
1333 тн мах бэлтгэсэн.

• Хиамын үйлдвэрийн хэрэгцээний махыг 
100% үйлдвэрийн аргаар төхөөрч бэлтгэсэн. 

• Техник технологи

• Мах өлгөж хөлдөөх өлгүүртэй тэрэг 50 ширхэг 
шинээр хийсэн. Ингэснээр худалдан авах махыг 
богино хугацаанд хөлдөөн хадгалах, махыг хямд 
үед их хэмжээгээр авах нөхцөл бүрдэх юм.

• Хөргөлтийн машин танхимын дээврийн 
засварыг 95.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгөөр 
хийсэн.

• Аммиакны насос 5 ширхэгийг шинээр худалдан 
авч, угсарч суурилуулсан.

• Мах ачих буулгах стандарт шаардлагад 
нийцүүлэн ачилтийн талбайн хучилтын ажлыг 
55,5 сая төгрөгөөр хийсэн.

• Мах ангилан савлах тоног төхөөрмжийг иж 
бүрэн шинэчлэлээ. /вакуум, мах зорогч, г.м/

• -40 1,2 зоорийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл 
хийсэн

• Ажилчдын цайны газар, хувцас угаалга 
үйлчилгээг ISO стандартын шаардлагад 
нийцүүлэн шинэчлэн засварлаж тохижуулав.

Add a footer 7



2021.04.19 Далиан Бин Шан Инженеринг 
компаниас Хөргөлтийн төхөөрөмж 

худалдан авахаар гэрээ байгуулан Тоног 
төхөөрөмжийг татан авлаа. 

Нэг бүр нь 675kW хүйтэн үйлдвэрлэх чадалтай 2 ширхэг хөргөлтийн шурган 
компрессор,  BS-1680WS загварын 2 ширхэг конденсаторыг худалдан авч 
суурилуулснаар үйлдэрийн хөргөх хүчин чадал 1 дахин нэмэгдэж байгаа юм. 

Цар тахлын хөл хорионоос шалтгаалан тоног төхөөрөмжийг татан авах угсрах 
хугацаа бидний төлөвлөсний хугацааны дагуу явагдах боломжгүй болсон.



Ажилчдын цайны газар, хувцас 
угаалга үйлчилгээг технологийн 

урсгалд нийцүүлэн шинэчлэн 
засварлаж тохижуулав



Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад тохируулан шинэ махыг ангилан савлаж, хамгийн өндөр чанартай 
ангилсан бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх замаар борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх 

МИК80 төсөл хөтөлбөрийг боловсруулж, төсөл хөтөлбөрийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх, мал 
төхөөрөх болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, тоног төхөөрөмж, 
техник технологийн шинэчлэл хийх

Махан бүтээгдэхүүний нэр төрөл, махны экспортыг тэлэх

Бүтээгдэхүүний өртгийг зохистой түвшинд барьж ашгийг нэмэгдүүлэх 

Стратег зорилтууд



ШИНЭ ЛОГИСТИК ТӨВИЙН 
ТӨЛӨВЛӨЛТ


