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CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHỤC HƯNG - PHUC HUNG TECHNOLOGY CO., LTD
COMPANY CONTENT

Xin gửi đến Quý khách hàng lời cảm ơn chân thành đã tín nhiệm và hợp tác cùng Chúng tôi. Công Ty TNHH Kỹ Thuật Phục Hưng được thành lập tháng 01 năm 2013, là nhà cung cấp thiết bị công nghiệp và tư vấn các giải pháp ưu việt toàn diện về hệ thống máy nén khí trong công nghiệp của các tập đoàn sản xuất hàng đầu trên thế giới đến từ CHLB Đức, Hoa Kỳ, Nhật Bản tại Việt Nam. Bên cạnh đó, uy tín và dịch vụ chăm sóc khách hàng đỉnh cao của chúng tôi là điểm mạnh và là mấu chốt đánh dấu được tên tuổi của Công Ty Kỹ Thuật Phục Hưng tại thị trường thiết bị công nghiệp Việt Nam.Với phương châm "CỐ GẮNG HƠN – LÀM TỐT HƠN’’ – Đội ngũ Công Ty TNHH Kỹ Thuật Phục Hưng luôn cố gắng không ngừng để mang đến các giải pháp tối ưu nhằm đáp ứng được các nhu cầu khắt khe nhất và sự luôn cải tiến, đổi mới của công nghiệp với cam kết mang đến cho Quý khách hàng những giải pháp đầu tư hiệu quả tốt nhất về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. 

We would like to send our sincere thanks to our 

customers for trusting and cooperating with us. 

Phuc Hung Technology Co., Ltd was established in 

January 2013, is a supplier of industrial equipment 

and consulting comprehensive preeminent solu-

tions for air compressor systems in industrial of 

leading manufacturing corporations from Germa-

ny, the United States, and Japan in Vietnam. In 

addition, our reputation and top-notch customer 

service are our strengths and the key which marked 

the name of Phuc Hung Technology Company in 

Vietnam's market.

With the motto "TRY HARDER - DO BETTER" the 

Phuc Hung Technology team always tries nonstop 

to bring optimal solutions to meet the most 

demanding needs even if the most demanding 

customers and suitable with the market's improve-

ment regulatory and innovation, commitment to 

attempting to bring to customers the best effective 

investment solutions in terms of product quality 

and service.

VISION & MISSION STATEMENTTẦM NHÌN & SỨ MỆNH      Với các nguồn nhân lực và trí lực đã tích lũy được, Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền thống, văn hoá của Công ty và đạo đức, nhiệt huyết dành cho nghề để vững vàng tiến lên phía trước, dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp Công Nghiệp tại Việt Nam và vươn ra thị trường Quốc Tế trong tương lai.
    We will perpetuate the tradition, culture and the 

ethics, and passion of the profession, leading in 

supplying industrial solutions in Vietnam, with its 

collected people and intellectual resources to reach 

the international market in the future.

REPUTABLE BRANDS

TẬP ĐOÀN KOBELCO/ KOBELCO GROUPTừ lần đầu tiên cho ra đời máy nén khí tại Nhật Bản vào năm 1915, cùng với phương châm luôn tiếp tục giữ vị trí “Số 1” cùng tiêu chí công nghệ là ''Duy Nhất'', sản phẩm thương hiệu KOBELCO được thiết kế tối ưu hoá về mặt an toàn, đa dụng và tính thẩm mỹ cao, luôn đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của khách hàng. Chiếm hơn 70% doanh số hệ thống khí nén của toàn thị trường Nhật Bản.
Since the �irst air compressors launched in Japan in 1915, along with the motto of always continuing to hold 
the position of "No. 1" and the technological criterion of ''Only One'', KOBELCO products are optimized in 

terms of safety, diversity, and excellent aesthetics, constantly satisfying all client demands. Accounted for more than 70% of sales of compressed air systems of the whole Japanese market.
TẬP ĐOÀN GARDNER DENVER/ GARDNER DENVER GROUPTừ khởi đầu khiêm tốn vào năm 1859, là một doanh nghiệp nằm ở trung tâm Hoa Kỳ, thương hiệu Gardner Denver đã phát triển thành một tập đoàn đa dạng và dẫn đầu thị trường trên thế giới về thiết bị công nghiệp và công nghệ về thiết bị khí nén và chân không.
From humble beginnings in 1859, as a business located in the heart of the United States, the Gardner Denver 
brand has evolved into a diversi�ied corporation and global market leader in industrial equipment and tech-

nologies pneumatic and vacuum.

CÔNG TY KỸ THUẬT PHỤC HƯNG LÀ NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CÁC THƯƠNG HIỆU UY TÍN:
WE ARE CURRENTLY THE AUTHORIZED DISTRIBUTOR OF THE FOLLOWING PRESTIGIOUS BRANDS:
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ỨNG DỤNG TRONG CÁC NGÀNH SẢN XUẤT Applications Sectors

Chế Biến Gỗ Nhựa
Food Industry Leather Industry  Wood Processing PlasticsĐóng  Tàu Chất  Tẩy Rửa Khai  Thác Mỏ Ngành Dệt
Shipbuilding Detergents  Mining TextilesNgành Giấy Nông Sản Cơ Khí Thuỷ Tinh

Paper Industry Agricultural Mechanical Glass IndustryNgành Xi Măng Dược Phẩm Điện - Điện  Tử Vệ Sinh Công Nghiệp
Khai thác mỏ Cement Industry Phamaceutical Electric-Electronic Industrial Cleaning

Mining

Hoá Chất - Hoá Dầu Xử Lý Nước  Thải
Chemical-
Petrochemical

Thermoelectric
Power Station

  
Wastewater
Treatment

Ngành DaNgành  Thực Phẩm

Nhiệt Điện

MÁY TẠO KHÍ NI TƠ NANO Nano Nitrogen Generators

MÁY NÉN KHÍ LY TÂM TURBO-TECH Turbo - Tech centrifugal compressor 
BUSINESS AREA

Máy nén khí trục vít ngâm dầu 2 - 500kw                            Rotary screw oil �looded compressor 2 – 500kw.Máy nén khí trục vít không dầu 3 - 315Kw                          Rotary screw oil free compressor 3 – 315kw.Máy nén khí Turbo 300 – 1100Kw                                         Centrifugal compressor 300 – 1100Kw.Máy tạo khí Ni tơ                                                                          Nitrogen generator.Bơm chân không & Và máy thổi khí                                       Vacuum pump & Blower.Máy sấy khí & Bộ lọc khí                                                            Air dryer & Air �ilter.

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT NGÂM DẦU KOBELCO Kobelco rotary screw oil injected compressor 

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT KHÔNG DẦU KOBELCO Kobelco rotary screw oil free compressor

MÁY NÉN KHÍ - BƠM CHÂN KHÔNG - MÁY THỔI KHÍ
MÁY TẠO KHÍ NI TƠ GARDNER DENVER

Gardner Denver rotary screw compressor – 
Vacuum pump – Blower – Nitrogen generator
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SERVICES

Phuc Hung Technology Company Limited provides service support packages:

SỰ LỰA CHỌN DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG Choice To Success

KỸ THUẬT VIÊN / TECHNICAL TEAMĐội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm được đào tạo trực tiếp từ hãng giúp khách hàng yên tâm trong suốt quá trình sử dụng máy.
A highly skilled technical crew ensures that 

consumers feel safe while utilizing the 

machine.

MÁY NÉN KHÍ DỰ PHÒNG / COMPRESSOR 
IN STOCKChúng tôi luôn có sẵn máy nén khí công suất từ 15kW – 75kW hỗ trợ cho khách hàng mượn miễn phí trong những trường hợp sự cố đột suất cần thời gian để sửa chữa hoặc đại tu máy, để đảm bảo vấn đề sản xuất liên tục của khách hàng.
Air compressors ranging from 15kW to 75kW 
are always on hand for customers to borrow 

for free when unexpected problems arise or 

maintenance/service sessions are required to 

repair and refurbish the equipment to ensure 

the clients' uninterrupted production line.

TƯ VẤN HỆ THỐNG KHÍ NÉN / CONSULT-
ING COMPRESSION SYSTEMVới đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, chúng tôi tư vấn miễn phí thiết kế hệ thống khí nén. Nếu bạn chưa có lời giải đáp và chọn được phương án lắp đặt cho hệ thống khí nén, hãy liên hệ chúng tôi làm điều đó thay bạn.

TƯ VẤN TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG / ENER-
GY-SAVING CONSULTANCYKiểm tra tính toán, tư vấn miễn phí các giải pháp tiết kiệm điện năng cho hệ thống khí nén đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng bất kể thương hiệu, chủng loại máy nén khí đang sử dụng. 

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ / MAINTENANCE PERI-
ODICGói dịch vụ kiểm tra định kỳ máy nén khí và báo cáo đến khách hàng hiện trạng sử dụng, khắc phục kịp thời các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến thiết bị.
The service package periodically checks the 

air compressor and reports to the client on 

the current condition of usage in order to 

quickly overcome objective factors in�luenc-

ing the equipment.

PHỤ TÙNG THAY THẾ SẴN CÓ / SPARE 
PARTSKho phụ tùng luôn có sẵn từng chi tiết máy nén khí, đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu của khách hàng.
Spare parts are always available to promptly 

responding to all customer requirements.

Bảo trì định kỳ theo hợp đồng Tháng, Quý, Năm nhằm đảm bảo cho nhà máy hoạt động ổn định. Dịch vụ hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7.Dịch vụ kiểm tra - sửa chữa - bảo trì - thay thế phụ tùng theo yêu cầu của khách hàng. Dịch vụ cho thuê máy nén khí công suất từ 22 - 
75 kw.

Periodical maintenance in accordance 

with monthly, quarterly, yearly contracts 

to ensure the stable operation of the plant

Technical support 24/7.
Inspection service - repair - maintenance - 

replacement spare parts required by 

customers. 

Rental service of air compressors 

from 22 – 75kw.

We offer free consultancy on the design of 

compressed air systems with a team of expert 

engineers. If you get confused about calculat-

ing or pick compressed air system installation 

options, contact us to accomplish this for you.

Check, calculate, consult free energy-saving 

solutions for compressed air systems to meet 

all needs of customers regardless of brand and 

type of air compressor in use.
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Nhà máy Dệt Lu thai – KCN Phước Đông – Tây Ninh (650 Kw x 6 máy)
Lu Thai Textiles – Phuoc Dong  - Tay Ninh (650 Kw x 6 machines)

Nhà máy điện tử thông minh TCL – KCN VSIP 2 –  Bình Dương (75 Kw x 5 máy)
TCL Electronic – Vsip 2 – Binh Duong (75 Kw x 5 machines)
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TYPICAL PROJECTS

LẮP ĐẶP HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ Installing air compressor system

Nhà máy Nitory Furniture – KCN Phú Mỹ 3 – Bà Rịa Vũng Tàu ( 160kw x 8 máy & 37kw x 9 máy)
Nitory Furniture Factory – Phu My 3 IZ – Ba Ria Vung Tau (160 Kw x 8 machines & 37 Kw x 9 machines)

Nhà máy TTI Việt Nam, KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương (75 Kw x 16 máy)
TTI Factoty Vietnam, My Phuoc 3, Binh Duong (75 Kw x 16 machines)

Nhà máy Sữa Việt Nam Vinamilk – KCN Mỹ Phước 3 – Bình Dương (250 Kw x 3 máy)
Vinamilk  - My Phuoc 3 IZ – Binh Duong (250 Kw x 3 machines)
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COMPANY ACTIVITIES

Tham gia lễ khánh thành Nhà Máy Sản Xuất Cà Phê Hoà Tan Tín Nghĩa
Attending the inauguration ceremony of Tin Nghia Instant Coffee Factory

Tham gia lễ khánh thành nhà máy Điều Intersnack Việt Nam
Attending the inauguration ceremony of Intersnack Vietnam Cashew Factory

Cung cấp và hướng dẫn vận hành máy nén khí cho các Em sinh viên khoa cơ khí trường Kỹ Thuật Cao Thắng
Provision of air compressor and operational instructions to the Cao Thang Technical student mechanical department

TYPICAL CUSTOMERS


