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VỀ CHÚNG TÔI
Công ty cơ khí công nghiệp Sài Gòn là một trong 
những doanh nghiệp dẫn đầu chuyên thiết kế, chế 
tạo máy công nghiệp phục vụ cho ngành thép tại 
Việt Nam.

Chúng tôi tự hào là Công ty Việt Nam đầu tiên đầu 
tư phần mềm Copra của hãng DataM - Đức. Cùng 
với đội ngũ nhân viên và kỹ sư chuyên nghiệp, nhiều 
kinh nghiệm, Công ty Cơ khí công nghiệp Sài Gòn 
đã cung cấp ra thị trường những sản phẩm đa dạng, 
chất lượng, ngày càng được cải tiến tốt hơn. 

Song song đó Công ty Cơ khí công nghiệp Sài Gòn 
cũng mang đến khách hàng chế độ bảo hành, sửa 
chữa nhanh chóng và kịp thời. Cơ khí Sài Gòn đảm 
bảo rằng mỗi một khách hàng khi sử dụng sản phẩm 
của chúng tâm đều an tâm về chất lượng, hài lòng 
về dịch vụ.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
Trở thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và 
khu vực. Trong đó, lĩnh vực trọng tâm là thiết kế, chế 
tạo máy công nghiệp thông qua chiến lược phát triển 
bền vững.

Với mục tiêu phát triển cộng đồng, bảo vệ môi 
trường, góp phần mang lại giá trị cao nhất cho cổ 
đông, người lao động, người tiêu dùng và xã hội.

Công ty Cơ khí công nghiệp Sài Gòn không ngừng 
đổi mới và phát triển để khẳng định tầm vóc và sứ 
mệnh của một doanh nghiệp Việt Nam vươn tầm 
Quốc tế.
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Quần đảo Hoàng Sa

Quần đảo Trường Sa

Km 18+500, Xã Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
HƯNG YÊN

07 Đường số 01, Khu Công Nghiệp Hòa Cầm,
Quận Cẩm Lệ, Tỉnh Đà Nẵng, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG

ĐỒNG NAI

Đường số 2, Ấp Bầu Sen, Cụm Công Nghiệp
Phú Thạnh - Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

VĨNH LONG

Lô A9-A10 Khu Công Nghiệp Bình Minh,
Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long

Văn phòng Lô 12A Đường số 9, Khu Công Nghiệp Tân Tạo,
Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh 

Xưởng Lô 33 Đường Tân Tạo, Khu Công Nghiệp Tân Tạo,
Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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HỆ THỐNG CHI NHÁNH

Công ty TNHH Cơ khí công nghiệp Sài Gòn với 6 nhà máy được đặt rộng khắp các tỉnh thành từ Bắc vào 
Nam. Nhà máy được đầu tư với hơn 300 máy móc thiết bị hiện đại tối tân, hơn 500 công nhân và kỹ sư lành 
nghề với nhiều năm kinh nghiệm. 
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MÁY CÁN
TẤM ĐỔ SÀN

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

Lô 12A Đường số 9, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh

Máy cán tấm đổ sàn | Máy đổ sàn - H45 | H50 | H71 sản xuất thành các tấm sàn Deck được 
hiểu như là tấm sàn bằng tôn thép được liên kết trên hệ dầm kết cấu thép bằng các đinh hàn. 
Sàn Deck được sản xuất tại nhà máy với yêu cầu kỹ thuật cao, loại sàn này có tác dụng thay 
thế cốp pha sàn mà không cần cây chống. Kết hợp cùng chịu lực với sàn bê tông cốt thép, 
giúp đẩy nhanh tiến độ thi công.

Lĩnh vực: Ngành thi công và kết cấu xây dựng tòa nhà.

Không dùng cốp pha nên thời gian thi công nhanh gấp 3 lần, tiết kiệm 30% bê tông. Hoàn 
thiện và lắp đặt nhanh các phụ kiện, cấu kiện mặt dưới sàn ngay sau khi đổ bê tông. Máy cán 
tấm đổ sàn | Máy đổ sàn - H45 | H50 | H71 là sản phẩm nhận được nhiều đơn hàng từ khách 
hàng trong và ngoài nước
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Một số ưu điểm của tấm đổ sàn mà chúng ta có thể kể đến như:

1. Tiến độ thi công lắp đặt nhanh do không phải dung đến coppha và giàn giáo 

2. Tiết kiệm chi phí và giảm giá thành trong thi công

3. Độ bền lâu, chống nứt nẻ trên bề mặt bê tông

4. Thiết kế sóng ưu việt - đỉnh sóng lớn, giữa các đỉnh sóng có các gân nhỏ tăng cường độ 
cứng và sự chịu lực, mang tính kinh tế và sự tiện dụng trong khâu lắp đặt.

5. Ngoài ra việc tạo thêm sóng phụ giúp cho việc đị lại dể dàng hơn không làm biến dạng tấm 
tôn khi lắp dựng.

Giải pháp Máy cán tấm đổ sàn | Máy đổ sàn - H45 | H50 | H71:

1.Máy cán tấm đổ sàn | Máy đổ sàn - H45 | H50 | H71 một giải pháp hiện đại, ưu việt trong 
công tác thi công sàn bê tông, thay thế ván ép cốp pha truyền thống.

2. Máy có tốc độ cán lớn, hiệu suất sản xuất lớn nên người dùng có thể tiết kiệm được nhiều 
người thời gian hơn mà vẫn thu được kết quả như mong muốn.

3. Máy mang lại năng suất cao, sản phẩm làm ra nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn.

4. Tiết kiệm sức lao động của nhân công: Để làm ra một miếng tôn cần rất nhiều công đoạn 
và tỉ mỉ. Vì thế nếu chỉ phụ thuộc vào sức người thì năng suất sẽ rất thấp. Trong khi đó sử 
dụng máy cán tôn thì chỉ cần 1-2 người vận hành máy mà sản phẩm vẫn đảm bảo được chất 
lượng.

5. Mang lại chi phí và giá thành thấp nhất: Sở dĩ như vậy là bởi bạn không mất tiền thuê quá 
nhiều nhân công làm việc, thời gian và năng suất vẫn luôn được bảo đảm...

Đôi nét về máy cán tấm đổ sàn
Công ty Cơ khí công nghiệp Sài Gòn
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THÔNG SỐ MÁY

Năng suất/tốc độ (m/p) 12 m/p - 16 m/p (Hoặc nhanh hơn tùy theo yêu cầu)

Đường kính trục cán (mm) Ø100 mm

- Loại H71: 22500 mm x 2200 mm x 1700 mm
- Loại H50: 16400 mm x 1800 mm x 1600 mm
- Loại H45: 13200 mm x 1800 mm x 1600 mm

Kích thước (D x R x C)

- Loại H71: 27000 Kg
- Loại H50: 17000 Kg
- Loại H45: 16000 Kg

Trọng lượng (Kg)

- Loại H71: 30 Cặp
- Loại H50: 22 Cặp
- Loại H45: 22 Cặp

Số cặp trục

- Loại H71: 30 HP - ABM
- Loại H50: 25 HP - ABM
- Loại H45: 20 HP - ABM

Motor giảm tốc (HP)

- Loại H71: 22 KW - Invertor
- Loại H50: 18.75 KW - Invertor
- Loại H45: 15 KW - Invertor

Biến tần (KW)

THÔNG SỐ NGUYÊN LIỆU

Khổ tôn (mm) 1200 mm

Độ dày (mm) 0.5 mm ÷ 1.5 mm

THỦY LỰC

Motor điện bơm dầu

Dầu thủy lực R32 (Nhập khẩu) 150L

DSG - 03

250 Kg/cm² (CNN - Taiwan)

Đầu bơm (Cm³/v)

Van

Giải nhiệt (l/p)

Ống dầu

AH1012 (120 l/p)

Đồng hồ áp

Yokohama - Nhật Bản

Motor giảm tốc (cc/v) 5 Piston Hydraulic 400 cc/v

Hitachi / Teco / ABB

59 Cm³/v

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

CB nguồn

Bo tỷ lệ điều khiển tốc độ Có

24VDC

Tiếp điểm đóng ngắt siêu bền chịu tải 10A - IDEC / Japan

Rơlay chống quá tải bảo vệ động cơ

Bo nguồn

Bộ điều khiển công nghiệp (PLC)

Màn hình

Mitsubishi - Japan

Rơlay đóng ngắt van thủy lực

7 Inch (Weintek - Taiwan)

Dây điện Việt Nam

Tủ treo tiết kiệm không gianTủ điện điều khiển

Bộ đếm Omron/ Autonics (2000 Xung / Vòng)

Fuji - Mitsu

Có

Ben dập lỗ

LINH KIỆN KHÁC

Ben cắt phẳng

Theo yêu cầu

1 Ben Ø100 x 100 ST

2 Ben Ø100 x 150 STBen cắt hình

Taiyo / NetBạc đạn

Thép chuyên dùng của Nhật Bản / Đức,
dao cắt bền trên 5 năm.

Chống bụi ẩm siêu bền trên 5 năm

Dao cắt

Nút bấm
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Layout 

Biên dạng và thành phẩm

Ứng dụng thực tế
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