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Tập đoàn Nam Thành được thành lập trên cơ sở Công ty
TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Thành từ năm 2001
hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Với năng lực của Công
ty và để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và toàn diện trong
lĩnh vực kinh doanh của mình, Nam thành đã, đang và sẽ
ngày càng mở rộng quy mô, năng lực trên nhiều mặt. Minh
chứng cho sự lớn mạnh ấy là sự ra đời liên tiếp của 3 công
ty thành viên nữa, đưa Nam Thành lên thành Tập đoàn
Nam Thành như ngày nay. Đó là Công ty TNHH Xây dựng
và Thương mại Nam Thành, Công ty Tư vấn thiết kế Nam
Thành, Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Nam Thành
và xây dựng Nhà máy cơ khí Nam Thành. 

Trải qua một quá trình phấn đấu không ngừng, Nam Thành
từ một doanh nghiệp quy mô nhỏ nay đã trở thành một
Tập đoàn hàng đầu chuyên cung cấp thiết bị, phụ tùng và
dịch vụ sửa chữa, phục hồi các bộ phận, chi tiết cho các
nhà máy xi măng, nhiệt điện, phân bón,than và khoáng
sản. Là đơn vị đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam sản xuất ra
các loại con lăn băng tải chất lượng cao. Đặc biệt, với đội
ngũ kỹ sư và nhân viên xây dựng giàu kinh nghiệm cùng
với trang thiết bị xây dựng hiện đại chúng tôi đã tham gia
thi công các công trình xây dựng dân dụng lớn như: Khu
du lịch Tràng An , dự án Chùa Bái Đính, Trại giam Hà Nam,
bệnh viện tâm thần Ninh Bình, Trụ sở Bảo hiển xã hội.

Với sự đa dạng về chủng loại, chất lượng hàng đầu, giá cả
cạnh tranh và dịch vụ bán hàng hoàn hảo, chúng tôi đã
giành được sự hài lòng và tin tưởng tuyệt đối từ tất cả các
khách hàng. Hơn nữa, Với mong muốn áp dụng công nghệ

tiên tiến của phương tây và kinh nghiệm của Hàn Quốc,
Nhật Bản để đem lại cho Quý khách hàng dịch vụ tốt nhất,
chúng tôi đã tiếp nhận chuyển giao dây chuyền công nghệ
của Hàn Quốc và hợp tác với hãng nổi tiếng trên thế giới
như NAGANETSU Nhật Bản, ASIA TECH của Hàn Quốc.

Trong kinh doanh, chúng tôi luôn đề cao “chất lượng – uy
tín” là hàng đầu, với phương châm “Sự hài lòng của khách
hàng là niềm vui của chúng tôi”.

Dựa trên nền tảng vững chắc, Nam Thành Group phát triển
bằng việc chú trọng vào nguồn nhân lực chất lượng cao-
nơi sức mạnh tập thể được phát huy, nơi không ngừng
sáng tạo và đi lên theo định hướng dài hạn mang tính
chiến lược. Với phương châm luôn sẵn sàng vượt qua mọi
thử thách để trở thành người dẫn đầu, chúng tôi luôn trân
trọng từng cơ hội và sự hợp tác nhằm hướng tới một Nam
Thành phát triển bền vững. “Uy tín”, “Chất lượng” và
“Sáng tạo” là cam kết của chúng tôi trong từng sản phẩm
và dịch vụ cung cấp. Đó chính là nền tảng tạo nên thương
hiệu để gặt hái thành công của Nam Thành Group.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan
tâm, ủng hộ sản phẩm của chúng tôi.

Chủ tịch Tập đoàn

Nguyễn Văn Thành
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Nam Thanh Group was established on the basis of Nam
Thanh trading and Construciton Company in 2001
operating in the construction

With the capacity of company and to meet increasing
demand and comprehensive in its business. Nam Thanh
was, is and will increasingly expand capacity on many
sides. The evidence for growth is the introduction of three
consecutive another affiliates, put up in Nam Thanh Group
like now. Those are: Nam Thanh trading and Construciton
Company, Nam Thanh designed consultancy Company,
Nam Thanh Technology and Equipment Joint Stock
Company and Nam Thanh Mechanical Factory.

Having undergone a process of constantly striving, Nam
Thanh from small-scale enterprises has become a leading
Group which specializes in designing, manufacturing,
supplying equipment, spare parts and reparing service,
restoration of parts, machine parts for cement plants, sugar
mills, thermal power plants, fertilizer factories. NamThanh
is the first and only entity in Vietnam producing high
quality Idler Roller.With experienced engineers and
construction workers, Nam Thanh has participated in
construction works such as: Trang An tourist area, Bai Dinh
pagoda, mental hospital in Ninh Binh, Headquarters Social
Security appears etc.

With variety of specifications, high quality, competitive
price and excellent sales service, we have gained
satisfaction and trust from all customers. Moreover,
Wishing to apply advanced technology of the western

countries experiences of Korea and Japan to provide
customers the best service with highest efficiency. We have
received the transfer of a modern technology production
line from Korea

And cooperated with famous brand in the world such as
NAGANETSU in Japan, AISA TECH in KOREA.

In business, we always appreciate “Quality – Reputation” as
a leading, with the motto satisfaction of customers is our
joy.

Based on a solid foundation, Thanh Nam Group develops
by focusing on high qualified human resources-where
synergistic strength as well as creativity and a long- term
strategic direction are highly promoted. Our mission
statement is “Ready to face challenges to be on top”. We
appreciate every opportunity and co-operation towards a
sustainable development of Nam Thanh Group. "Prestige",
"Quality" and "Innovation" are our commitments in every
single product and service we offered. They are the basis of
our trademarks which lead to the success of  Nam Thanh
Group

We would like to thank customers for your interest,
support our products.

Chairman

Nguyen Van Thanh

MESSAGE FROM CHAIRMAN
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SƠ ĐỒ TẬP ĐOÀN NAM THÀNH

TẬP ĐOÀN NAM THÀNH
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NAM THANH GROUP CHART

NAM THANH GROUP
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Sự hài lòng của quý khách là tiêu chí hoạt động của công ty chúng tôi.

Xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và hợp tác!
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Thiết kế, chế tạo và phục hồi các chi tiết bị ăn mòn như con lăn, bàn nghiền
của máy nghiền bằng phương pháp Hard Surfacing, theo công nghệ tiên tiến
của Hiệp hội Hàn Hoa Kỳ (AWS).

Các lĩnh vực hoạt động chính:

Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống vận chuyển vật liệu: Băng tải, vít tải, gầu
tải và vận chuyển khí nén theo công nghệ Hàn Quốc. Phục vụ vận chuyển đá
vôi, clinker, than đá, phụ gia đất… cho các nhà máy xi măng, nhà máy nhiệt
điện, công nghiệp khai khoáng và nhà máy luyện thép…

Thiết kế, chế tạo con lăn băng tải và pulley.
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Your satisfaction is the criteria of our company

Main activities:

Designing, manufacturing and recovering wear parts of rollers, and table lin-
ers with technology of hard surfacing.

Designing manufacturing and installing material handling systems: trough belt
conveyor as well as bucket elevators and chain conveyor for cement plants
mining industry, thermal power plants and steel plants.

Designing, manufacturing Idlers and Pulleys.



Nhà máy Cơ khí Nam Thành được xây dựng
trên lô đất có tổng diện tích là 20.000 m2,
tại khu công nghiệp Gián Khẩu huyện Gia

Viễn - tỉnh Ninh Bình. Lực lượng lao động gồm 120
cán bộ công nhân viên. Hoạt động chính của dự
án bao gồm:

n Thiết kế, chế tạo các thiết bị chính cho dây
chuyền sản xuất xi măng 5.000 tấn Clinker /ngày
trở lên

n Thiết kế, chế tạo máy đập đá vôi, máy đập đất
sét, máy nghiền bi, máy nghiền đứng

n Thiết kế, chế tạo hệ thống băng tải vận chuyển
vật liệu dùng cho các nhà máy xi măng và các
ngành công  nghiệp khác

n Với dây chuyền công nghệ hiện đại chúng tôi
chuyên thiết kế, chế tạo và lắp đặt các loại con lăn
theo tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS) để phục vụ chế tạo
Hệ thống vận chuyển băng tải mới của các ngành
như xi măng, khai khoáng, sân bay... Đặc biệt để
thay thế các loại con lăn sẽ bị hỏng tại các dây
chuyền vận chuyển hiện có

n Thiết kế chế tạo hệ thống lọc bụi tĩnh điện 

n Dịch vụ bảo trì, sửa chữa, phục hồi các thiết bị cho các
nhà máy xi măng và các nhà máy công nghiệp khác

n Cung cấp các giải pháp tổng thể, nâng cao chất
lượng sản xuất về tiết kiệm nhiên liệu, hạ giá thành
sản xuất của các nhà máy xi măng

Nhà máy có lợi thế về địa bàn tại cụm công nghiệp
Gián Khẩu Ninh Bình gần quốc lộ 1A, rất thuận lợi
cho giao thông vận chuyển hàng hoá. Ninh Bình có
thể coi là trung tâm của ngành công nghiệp sản
xuất xi măng. Trong khu vực có khoảng 70 nhà máy
xi măng thì riêng tỉnh Ninh Bình đã có đến 6 nhà
máy xi măng lớn. Mục tiêu đặt ra của Nhà máy là: 

n Gia công và lắp ráp thiết bị và máy móc phục vụ
cho các ngành sản xuất xi măng và các ngành
công nghiệp khác nhằm đáp ứng nhu cầu của thị
trường trong nước và khu vực. 

n Đồng thời nhà máy còn là nơi giới thiệu các sản
phẩm về máy móc thiết bị xây dựng.

n Nâng cao năng lực sản xuất cơ khí của Công ty
nói riêng, góp phần vào sự phát triển của ngành cơ
khí Việt nam. Cung cấp các sản phẩm chất lượng
cao cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Công
nghệ và thiết bị đầu tư cho nhà máy cơ khí được
cung cấp đồng bộ từ những nước có trình độ kỹ
thuật cao đảm bảo trong 20 đến 30 năm tới công
nghệ và thiết bị của dây chuyền sản xuất không bị
lạc hậu.

NHÀ MÁY CƠ KHÍ NAM THÀNH 

STT Tên thiết bị ĐVT Số lượng

1 Máy phay vạn năng. Chiếc 01

2 Máy lốc tôn 3 trục. Chiếc 01

3 Máy cưa vòng. Chiếc 01

4 Máy khoan cần. Chiếc 01

5 Máy cắt CNC bằng khí gas. Chiếc 01

6 Máy ép thủy lực 150 tấn Chiếc 01

7 Máy tiện cỡ lớn. Chiếc 01

8 Máy tiện cỡ nhỏ Chiếc 03

9 Máy tiện cỡ trung Chiếc 02

10 Máy tiện đứng hai trụ Chiếc 01

12 Máy hàn điện AC/DC 1000SD Chiếc 04

13 Máy khoan dầm Chiếc 01

14 Máy cắt đột Chiếc 01

15 Dây chuyền tổ hợp dầm H Hệ 01

16 Máy uốn thép hình thủy lực Chiếc 01

17 Máy nén khí Chiếc 02

18 Máy siêu âm Chiếc 01

19 Máy phát điện Chiếc 01

20 Máy lọc túi Chiếc 04

21 Cổng trục Chiếc 01

22 Máy ép thủy lực (100 tấn *1000ST) Chiếc 01

23 Máy ép thủy lực ( 1 tấn* 250ST) Chiếc 02

24 Máy ép thủy lực (5 tấn*300ST) Chiếc 01
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NAM THANH MECHANICAL FACTORY

Our factory is built on a land lot with total
area of 20.000 m2, Gian Khau Industrial
park in Gia Vien - Ninh Binh Province. With

the staff of 120 employees, activities of the project
include:

n Design, manufacture of equipment for the pro-
duction line of cement: 5,000 tons clinker / day
or more.

n Design, manufacture limestone crusher, argilla-
ceous cruesher, ball mill, standing mill.

n Design, manufacture conveyor transporting ma-
terials system used for cement plants and other in-
dustries 

n With modern technology lines, we are special-
ized in design, manufacture and install many types
of rollers with Japanese technique, in order to man-
ufacture new transporting conveyor system widely
used in cement industry, mining industry, airports,
etc. Especially, they  can be used to replace  bro-
ken and old rollers in existing transport lines.

n Design and manufacture electrostatic dust
filter system.

n Maintenance, repair and rehabilitation equipment
service for cement plants and other industrial plants.

n Provide general solution; enhance the quality of
manufaction and save fuel, reduce the cost of ce-
ment factories 

We have the advantage of convenient area in Gian
Khau Ninh Binh industrial park near the highway 1A
that is very convenient for goods transportation.
Ninh Binh is considered as the center of cement
production industry of the region. In the region,
there are approximately 70 cement factories;
among them, Ninh Binh province has 6 large ones.
Goal setting of factory is:

n Processing and assembly equipment and ma-
chinery for cement production sectors and other in-
dustries to meet the needs of the market in the
country and region. 

n Introduced the products in machinery construction

n Increase production capacity of the company in
particular, contribute to the development of Viet-
namese mechanical engineering. Provide high qual-
ity products for the domestic and oversea market.

n Invest in technology and equipment in the engi-
neering plant. Provide synchronous products from
the qualified high technology countries to ensure in
20 to 30 years, the technology and equipment of
production lines are not obsolete.

STT Tên thiết bị ĐVT Số lượng

25 Máy tiện để bàn (ø32) Chiếc 01

26 Máy tiện để bàn (ø60) Chiếc 01

27 Máy tiện để bàn (ø62) Chiếc 01

28 Máy lắp con lăn 1000L Chiếc 01

29 Máy hàn con lăn bằng tay (2600L) Chiếc 01

30 Máy hàn con lăn tự động (1000L) Chiếc 01

31 Hệ thống sơn (300 giá móc/ ngày) Chiếc 01

32 Máy ép vỏ cao su (1400ST) Chiếc 01

33 Máy đóng kiện (1500W) Chiếc 01

34 Máy khoan đứng(ø16) Chiếc 02

35 Máy phay đầu trục(2600L) Chiếc 01

36 Máy hàn CO2(300A) Chiếc 02

37 Máy hàn hồ quang(10kw) Chiếc 04

38 Máy lắp vỏ cao su(1000ST) Chiếc 01

39 Máy kiểm tra momen 10kgs.cm Chiếc 01

40 Máy kiểm tra con lăn Chiếc 01

41 Máy kiểm tra độ kín bụi con lăn Chiếc 01

42 Máy kiểm tra độ kín nước con lăn Chiếc 01

43 Khuôn ép đầu ống con lăn Chiếc 14

44 Máy kiểm tra kéo nén vạn năng Chiếc 01

Đơn vị USD
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MỘT SỐ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA NHÀ MÁY CƠ KHÍ NAM THÀNH
SOME TYPICAL MACHINERY AND EQUIPMENT OF NAM THANH MECHANICAL FACTORY
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Máy tiện vạn năng kiểu HG-720X3200
Universal horizontal lathe 

Máy tiện đứng kiểu C5240
Double cllumn vertical lathe C5240

Máy lốc tôn kiểu CIM-BR-12T
Plate bending machine

Máy cắt gas- plasma CNC kiểu MCI-P5000
CNC gas – plasma cutting machine MCI-P5000

Máy phay vạn năng
Bed type Universal milling machine 
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MỘT SỐ MÁY MÓCTRONG DÂY CHUYỀN CHẾ TẠO  -
KIỂM TRA CON LĂN, BĂNG TẢI



Hiện nay chúng tôi đang hợp tác với hãng
ASIA TECH - Hàn Quốc để cung cấp dịch
vụ sửa chữa, phục hồi, làm cứng bề mặt các

chi tiết chịu mài mòn bằng phương pháp hàn phủ
một lớp vật liệu cứng và chịu mài mòn còn hơn cả vật
liệu gốc (Hard Surfacing), đặc biệt là các chi tiết bàn
nghiền và con lăn nghiền của nhà máy xi măng.

TạI SAO NÊN ứNG DụNG HARD
SURFACING?
n Hard Surfacing có thể giảm chi phí xuống chỉ

còn 25%-75% so với thay thế phụ tùng mới

n Hard Surfacing có thể kéo dài thời gian làm việc
thêm 30%-300% tùy ứng dụng

n Hard Surfacing giảm thời gian dừng máy

n Hard Surfacing làm giảm dự trữ phụ tùng.

n Hard Surfacing làm giảm chi phí năng lượng khi
vận hành.

Hard Surfacing là một dịch vụ hiện đại, đòi hỏi trình
độ công nghệ, thiết bị, vật liệu tốt, và kinh nghiệm
của nhà cung cấp. ASIA TECH có rất nhiều năm
kinh nghiệm thực hiện nhiều công trình tại Hàn
Quốc và Nhật Bản. ASIA TECH là nhà cung cấp các
chi tiết máy nghiền xi măng có lớp bề mặt cứng
(Hard surfacing Overlay) cho hãng UBE-TECH của
Nhật Bản để cung cấp đi toàn thế giới. Hãng ASIA
TECH đã tiếp nhận chuyển giao công nghệ và vật
liệu của nhiều hãng nổi tiếng thế giới như:
McKay/ITW - Hoa Kỳ; nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật
của AWS (Hiệp hội Hàn Hoa Kỳ). 

Với mong muốn áp dụng công nghệ tiên tiến của
phương Tây và kinh nghiệm của Hàn Quốc vào việc
góp phần giảm giá thành sản xuất, nâng cao năng
lực cạnh tranh của các nhà máy xi măng Việt Nam
chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý Công ty
để triển khai công nghệ Hard Surfacing.

DỊCH VỤ HARD SURFACING

HÌNH ẢNH CON LĂN ĐÚC MỚI CHO XI MĂNG HÒA PHÁT
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KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VẾT NỨT



Currently we are working with the branch
Korean Company to provide repairing,
recovery and hardening service for abraded

surface by welding with hard and abrasion-
resistant materials (Hard Surfacing), especially for
the grinding tables and rollers of cement
production companies.

WHY HARD SURFACING?
n Hard Surfacing can reduce costs up to 25% -

75% compared with replacing new parts.

n Hard Surfacing may extend working time up to
30% -300% depend on different application.

n Hard Surfacing reduces coasting time.

n Hard Surfacing reduces spare parts reserves. 

n Hard Surfacing reduces energy costs when
operating. 

To carry out the service of hard surfacing, it needs
not only technology, equipment and materials, but
also good experience. The branch has received
technology transfer and materials from McKay / ITW
of the United States and also be supported with the
technology of the AWS (American Association)

The branch also has many years of experience in
the field and makes a lot of work in the field of
cement in South Korea and Japan.

The branch has been providing cement mills with
hard surface layer (Hard surfacing overlay) for UBE
- TECH Japanese Firm to provide this technique
throughout the world.

Wishing to apply advanced technology of the West
and Korean experiences in order to reduce
production costs, improve competitiveness of the
Vietnamese cement plants, we look forward to
cooperating with companies to deploy technology
of Hard Surfacing

HARD SURFACING
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CHECK AND TREAT CRACKS
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HARD SURFACING

GÁ LẮP TRƯỚC KHI HÀN
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Vật liệu
(Material)

Độ cứng 
(hardness)

Tuổi thọ
(Life time)

Tỷ lệ chi phí 
(Cost ratio)

Khả năng phục hồi
(recycling)

Thép các bon
(carbon steel)
HRc 7

HRc 7
700 giờ
700 hr

0,5
Nên dùng hard 
Surfacing
Should be hardfaced

Thép cao Mn
Hi- Mn

HRc 18
3.000 giờ
3.000 hr

0,7
Không
No

Thép cao Cr
(4-5%C, 20-27%Cr)
Hi- Cr

HRc 56-58
6.000 giờ
6.000hr

1,5
Không
No

Hard Surfacing
(Austente Cr Iron)

HRc 58-62
8.000 giờ
8.000hr

1,0
Có
Yes

HARD SURFACING TIẾT KIỆM CHI PHÍ (HARD SURFACING COST SAVING)

FITTINGS BEFORE WELDING



GIA NHIỆT TRƯỚC KHI HÀN

HÌNH ẢNH KHI HÀN
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WELDING PROCESS PICTURE

HEATING BEFORE WELDING
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NO CONTRACT NO DESCRIPTION PARTNER AMOUNT
(CONTRACT)

1 02T&T/XMCP-CNPN Repair roller tire of horomill 1 Cam Pha – The south 151,437.30

2 268-T&T/XMCP-CNPN Repair roller tire of horomill 1 02 Cam Pha – The south 169,676.10

3 17.06.10/XMCP-HĐKT Welding in the mill for roller tire of raw mill (CKP390) Cam Pha –QN 79,200

4 20.08.10/XMCP-HDKT Welding in the mill of roller tire of raw mill (CKP390) & coal mill (UM35.3) Cam Pha- QN 73,444.80

5 153/2010/HDDV-TAFiCO Welding in the mill roller tire & table liner of raw mill Fico Tay Ninh 19,804.40

6 31.12.10/XMCP- HDKT Welding table liner raw mill & coal mill Cam Pha- QN 39,388.80

7 31.11.10/XMCP-HDKT Welding 02 roller tire & 01 table liner of cement mill Cam Pha 79,992.00

8 2611/XMHP- HDKT/2011 Welding in the mill roller tire of coal mill Hoa Phat cement 36,273.60

9 153/2010/HDDV-TAFiCO Welding in the mill roller tire & table liner of cement mill Fico Tay Ninh 30,800.00

10 10/43/KH/XMSG-NT/2011 Welding roller tire of raw mill Song Gianh cement 63,571.20

11 45/KH/XMSG-NT/2011 Welding table liner of raw mill Song Gianh cement 46,695.00

12 57/ BUSOCO- PKH Welding roller tire & table liner of coal mill But son cement 33,924.00

13 153/2010/HDDV-TAFiCO Welding table liner of raw mill Fico Tay Ninh 61,600.00

14 01-T&T/XMDH Recovering 03 roller tire Duyen Ha 1,928.21

15 59 KH/XMSG-NT/2011 Rewelding roller for raw mill Song Gianh cement 75,000.00

16 17.05.11/XMCP-HDKT Welding table liner of raw mill Cam Pha cement 2.850.408.000 

17 012011-NT/VS Making new roller tire of coal mill 250BK Hoang Phat VISSAI Group 48,279

18 2705/2011/IHI-NT Welding 03 roller tire of coal mill LM35.3D IHI corporation 66,990

19 16-NT/XMDH Welding roller tire and table liner of MPS5000-B Duyen Ha 111,441

20 18-NT/XMDH Welding table liner of vertical mill Duyen Ha 22,900

STT TÊN HỢP ĐỒNG TÊN DỰ ÁN TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
GIÁ TRỊ 

HỢP ĐỒNG 
(USD)

1 02T&T/XMCP-CNPN Sửa chữa  phục hồi vỏ con lăn số 1 máy nghiền horomill Công Ty CPXM Cẩm Phả- CNPN 151,437.30

2 268-T&T/XMCP-CNPN Phục hồi vỏ con lăn máy nghiền Horomill số 02 Công Ty CPXM Cẩm Phả- CNPN 169,676.10

3 17.06.10/XMCP-HĐKT Hàn đắp tại chỗ vỏ con lăn cho máy nghiền liệu CKP390 Công ty CPXM Cẩm Phả- Quảng Ninh 79,200

4 20.08.10/XMCP-HDKT Hàn đắp tại chỗ vỏ con lăn máy nghiền liệu CKP390, máy nghiền than UM35.3 Công ty CPXM Cẩm Phả- Quảng Ninh 73,444.80

5 153/2010/HDDV-TAFiCO Hàn đắp phục hồi con lăn và tấm lót bàn nghiền máy nghiền xi măng Công ty cổ phần xi măng FICO  Tây Ninh 19,804.40

6 153/2010/HDDV-TAFiCO Hàn tại máy vỏ con lăn và bàn nghiền máy nghiền xi măng Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh 30,800.00

7 153/2010/HDDV-TAFiCO Hàn đắp bàn nghiền của máy nghiền liệu Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh 61,600.00

8 01-T&T/XMDH Phục hồi bằng Hardfacing 03 vỏ con lăn nghiền với vật liệu CRC Công Ty TNHH Duyên Hà- nhà máy xi măng Duyên Hà 1,928.21

9 2611/XMHP- HDKT/2011 Hàn tại máy con lăn máy nghiền than Xi Măng Hòa Phát – Hà Nam 42,240.00

10 31.11.10/XMCP-HDKT Hàn đắp 02 vỏ con lăn và 01 bàn nghiền của máy nghiền xi măng Cẩm Phả – Quảng Ninh 79,994.051

11 012011-NT/VS Chế tạo mới bộ con lăn cho máy nghiền than 250BK Công Ty TNHH Tập Đoàn Hoàng Phát VISSAI 48,279

12 30.12.10/XMCP- HDKT Hàn bàn nghiền máy nghiền liệu và máy nghiền than Cẩm Phả – Quảng Ninh 39,388.80

13 10/43/KH/XMSG-NT/2011 Hàn đắp vỏ con lăn của máy nghiền liệu Xi măng Sông Gianh 54,203.89

14 57/ BUSOCO- PKH Hàn đắp vỏ con lăn và bàn nghiền của máy nghiền than Xi măng Bút Sơn 43,560.00

15 45/KH/XMSG-NT/2011 Hàn đắp bàn nghiền máy nghiền liệu Xi măng Sông Gianh 48,000

16 59 KH/XMSG-NT/2011 Hàn đắp phục hồi lại vỏ con lăn máy nghiền liệu Xi măng Sông Gianh 75,000.00

17 17.05.11/XMCP-HDKT Hàn đắp bàn nghiền của máy nghiền liệu Cẩm Phả - Quảng Ninh 146,174.769

18 2705/2011/IHI-NT Hàn đắp 03 vỏ con lăn máy nghiền than LM35.3D IHI corporation 66,990

19 16-NT/XMDH Hàn con lăn, bàn nghiền máy nghiền đứng Duyên Hà 111,441.00

20 18-NT/XMDH Hàn đắp phục hồi bàn nghiền máy nghiền đ DC1 Duyên Hà 22,990 

18 NAM THANH MECHANICAL FACTORY

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TIÊU BIỂU NAM THÀNH ĐÃ THỰC HIỆN
CONTRACT LIST NAM THANH JSC
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CÁC DỰ ÁN CUNG CẤP CON LĂN BĂNG TẢI /IDLER SUPPLY PROJECTS

CÁC DỰ ÁN THIẾT KẾ CHẾ TẠO HTVCVL
DESIGN, MANUFACTURE MATERIAL HADLING SYSTEM PROJECTS

NO CONTRACT PROJECT PARTNER AMOUNT (VND)

1 8376/LK:10/9592 Provided Idler for Vung Ang thermal FLSmidth 9.955.959.000

2 76/2011/HDMB-TAFICO Provided steel idler for Fico cement Fico – Tay Ninh 103.180.000 

3 481/NSCC-PS Provided idler for Nghi Son cement Nghi Son- Thanh Hoa 110.962.500

4 164/NSCC-PS Provided idler for Nghi Son cement Nghi Son- Thanh Hoa 54.120.000

5 146/ NSCC-PS Provided idler & pulley for Nghi Son cement Nghi Son- Thanh Hoa 146.277.120

6 92/HD-KH/2001 Provided idler for Cam Pha thermal  Cam pha thermal- Quang
Ninh 662.062.225

7 HD-TTCO Provided idler for Cua Ong- VINACOMIN Cua Ong- VINACOMIN 969.783.750

DỰ ÁN

STT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN ĐỐI TÁC GIÁ TRỊ HỢP
ĐỒNG (VND)

1 8376/LK:10/9592 Cung cấp con lăn băng tải cho dự án Nhiệt điện Vũng Áng FLSmidth 9.955.959.000

2 76/2011/HDMB-TAFICO Cung cấp con lăn thép cho nhá máy xi măng FiCo Tây Ninh Fico – Tay Ninh 103.180.000 

3 481/NSCC-PS Cung cấp con lăn băng tải cho nhà máy xi măng Nghi Sơn Nghi Son- Thanh Hoa 110.962.500

4 164/NSCC-PS Cung cấp con lăn băng tải cho nhà máy xi măng Nghi Sơn Nghi Son- Thanh Hoa 54.120.000

5 146/ NSCC-PS Cung cấp con lăn băng tải + pulley cho nhà máy xi măng Nghi Sơn Nghi Son- Thanh Hoa 146.277.120

6 92/HD-KH/2001 Cung cấp con lăn cho nhiệt điện Cẩm Phả Nhiệt điện Cẩm Phả- Quảng Ninh 662.062.225 

7 HD-TTCO Cung cấp con lăn cho Công ty Than Cửa Ông Than Cửa Ông-VINACOMIN 969.783.750

THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG BĂNG TẢI XUẤT BAO XI MĂNG

NO CONTRACT PROJECT PARTNER AMOUNT DATED SIGN
CONTRACT

1 06/2011/HDMB-TAFICO
Engineering, fabrication, erection and commissioning cement bag

conveyors and ship loader for Fico Cement.
Fico – Tay Ninh 2.924.552.000 17.03.2011

ENGINEERING, FABRICATION, ERECTION AND COMMISSIONING CEMENT BAG
CONVEYORS AND SHIP LOADER FOR FICO CEMENT



Với dây chuyền công nghệ hiện đại
chúng tôi chuyên thiết kế, chế tạo và
lắp đặt các loại con lăn theo tiêu chuẩn

KS, JIS, DIN, CEMA để phục vụ chế tạo Hệ
thống vận chuyển băng tải mới của các ngành
như xi măng, khai khoáng, sân bay... Chế tạo
mới và thay thế các loại con lăn sẽ bị hỏng tại
các dây chuyền vận chuyển hiện có

TH
Iế

T 
Kế

 C
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Hệ THốNG VậN CHUY ểN VậT LIệU
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With modern technological lines, we are specialized in design,
manufacture and install many types of rollers according to
JIS, DIN, CEMA standards in order to manufacture new

transporting conveyor system widely used in cement industry, mining
industry, airports, etc. And they can be used to replace  broken and old
rollers in existing transport lines.

21NAM THANH TECHNOLOGY EQUIMENT JOINTSTOCK COMPANY

DESIGNING, MANUFACTURING AND INSTALLING
MATERIAL HANDLING SYSTEMS



CON LĂN NAM THÀNH 1300 
Roller Nam Thanh 1300
Một con lăn băng tải hoàn hảo và tin cậy! Tại sao không?

Con lăn băng tải có 3 cấp chống nước, hiệu quả chống rung cao
cùng những vòng quay nhịp nhàng là một trong những ý tưởng
mới của chúng tôi nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của quý
khách hàng.

Sử dụng seri con lăn Nam Thành 1100 / 1200 / 1300, quý khách
hàng sẽ thấy rằng niềm tin của các bạn đã được đặt đúng địa chỉ!  

CÁC LOẠI CON LĂN BĂNG TẢI
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CON LĂN NAM THÀNH 1100
Roller Nam Thanh 1100

CON LĂN NAM THÀNH 1200
Roller Nam Thanh 1200
Con lăn giảm chấn kiểu đĩa cao su thay thế được / Changeable Rubber Disc Impact Roller

Con lăn hồi băng kiểu đĩa cao su dễ thay thế được /Changeable Rubber Disc Return Roller

Con lăn NT có lớp chống thấm hoàn hảo được chế tạo nhờ công nghệ tiên tiến nhất 

tại Nhà máy Cơ khí Nam Thành.



CON LĂN TẢI / CARRIER ROLLER

Con lăn tải /Carrier Roller 

Con lăn tải plastic /Plastic Carrier Roller

Con lăn băng tải ống / Pipe Conveyor Idler 

Giá đỡ và con lăn / Carrier Stand & Idler

2

1 21

3

4

5

3 4

5
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CON LĂN GIẢM CHẤN KIỂU ĐĨA CAO SU THAY THẾ ĐƯỢC
& CON LĂN HỒI BĂNG 
CHANGEABLE RUBBER DISC IMPACT ROLLER 
& RETURN ROLLER NT 

Con lăn giảm chấn kiểu đĩa cao su thay thế được /
Changeable Rubber Dis Impact Roller 

Con lăn hồi băng kiểu đĩa cao su /Rubber Disc Return Roller 

Giá đỡ và con lăn tải / Carrier Stand & Idler 

7

7 8 9

10

8 9

6

6

10
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CON LĂN TẢI / CARRIER ROLLER

CON LĂN HỒI BĂNG / RETURN ROLLER 

Được thiết kế với phần chống thấm hoàn hảo và độ bền cao, con lăn hồi băng tạo ra vòng quay
nhịp nhàng và độ ồn thấp.

Specially designed by excellent sealing part and endurance which is smooth rolling and low noise.
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CON LĂN GIẢM CHẤN / IMPACT ROLLER 

CON LĂN GIẢM CHẤN KIỂU ĐĨA CAO SU THAY THẾ ĐƯỢC
CHANGEABLE IMPACT ROLLER

Là một sản phẩm có khả năng tái chế, sạch sẽ và
thân thiện với môi trường do được thiết kế tách
rời giữa thép và cao su với dạng đĩa cao su hình
tam giác đối đỉnh nhằm hạn chế những hư hại
cho băng tải.

It is recyle product with Clean and Environment by
setarable designed between steel and rubber also,
it is designed for prevention of rubber belt’s damage
with opposite triangle of rubber form.

Vòng cao su tương thích với con lăn seri 1000-CR
có tính năng chống thấm được gắn vào bề mặt
chịu va đập của con lăn, vì thế giúp kéo dài tuổi
thọ của con lăn và băng tải.

Rubber conforming to RollerNT 1000-CR series
having sealing property is attached to the impact
surface of the roller, thus prolonging the life of both
roller and belt.
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GIÁ ĐỠ &  CON LĂN TẢI / CARRIER STAND & IDLER 

GIÁ ĐỠ Ổ ĐỠ TRỞ &  CON LĂN HỒI BĂNG
RETURN BRACKET & IDLER NT



29NAM THANH TECHNOLOGY EQUIMENT JOINTSTOCK COMPANY

CON LĂN  HỒI BĂNG KIỂU ĐĨACAO SU THAY  THẾ ĐƯỢC
CHANGEABLE RUBBER DISC RETURN ROLLER

CON LĂN TẢI TỰ CHỈNH, CON LĂN HỒI BĂNG TỰ CHỈNH 
SELF ALIGNING CARRYING IDLER, SELF ALIGNING RETURN IDLER

CON LĂN HỒI BĂNG KIỂU ĐĨA CAO SU 
RUBBER DISC RETURN ROLLER 
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PULI DẪN ĐỘNG & PULI BỊ ĐỘNG (LOẠI THEN) 
HEAD PULLEY & TAIL PULLEY (KEY TYPE)

Puli duy trì độ căng của băng tải / Pulley sustaining the tension of the conveyor belt

Puli vận hành băng tải / Pulley operating the conveyor belt 
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PULI DẪN ĐỘNG & PULI BỊ ĐỘNG (KIỂU HÀN) 
HEAD PULLEY & TAIL PULLEY (WELD TYPE)

Băng tải ống




