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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH SHB VIỆT NAM đã 
có định hướng rõ ràng cho sự phát triển trong tương lai - Trở thành 
sự lựa chọn hàng đầu về thiết kế, cải tạo, nâng cấp, lắp đặt các dây 
chuyền tự động hóa, ngành cân điện tử, cầu dẫn xe nâng... Từng 
bước lớn mạnh về sản phẩm, khẳng định thương hiệu trước đối thủ 
cạnh tranh.
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THƯ NGỎ

Kính gửi Quý khách hàng !           
      Công ty CP Công Nghệ Xanh SHB Việt 
Nam xin gửi lời chúc sức khoẻ và lời chào 
trân trọng nhất đến Quý khách hàng, chúc 
Quý khách hàng ngày càng phát triển và 
thành công !

      Sau 3 năm hình thành và phát triển, Chế 
tạo máy SHB đã trở thành một trong những 
thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tự động 
hóa

Chính sự đảm bảo về tính năng toàn diện, 
chất lượng cao, kỹ thuật công nghệ tiên 
tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn ban hành, 
thân thiện môi trường, chuyên gia tư vấn 
giàu kinh nghiệm,... đã tạo nên sự khác 
biệt về sản phẩm và dịch vụ của SHB 
trên thị trường.

Chúng tôi cam kết nỗ lực hết mình để tạo 
nên những sản phẩm tốt nhất, mang đến sự 
hài lòng cho đối tác, khách hàng, góp phần 
thúc đẩy nền kinh tế đất nước ngày càng 
phát triển!

Bằng sự tận tâm không ngừng nỗ lực, công ty 
chúng tôi đã dần khẳng định tên tuổi và vị thế 
của mình với khách hàng, chủ đầu tư về giải 
pháp tự động hóa cải tiến công nghệ nhằm giảm 
chi phí nhân công, tiết kiệm thời gian quản lý, 
tăng năng suất đầu ra, tăng khả năng cạnh 
tranh thị trường của doanh nghiệp.
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GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất 
tới những khách hàng đã và đang cho phép chúng tôi 
trở thành người bạn đồng hành cũng như đã dành sự tín 
nhiệm và ủng hộ tới sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi 
cung cấp.

Chúng tôi, Chế tạo máy SHB là một trong những công 
ty chuyên tư vấn, thiết kế các giải pháp công nghệ, 
cung cấp chế tạo các thiết bị tự động cho mọi dây 
chuyền sản xuất trong nước.

Chúng tôi luôn đặt chất lượng sản phẩm, lấy sự hài 
lòng của quý khách làm tôn chỉ hành động, chế tạo máy 
SHB đã giành được sự quan tâm, tin tưởng tuyệt đối từ 
các đối tác lớn và khách hàng trên toàn quốc.

Chúng tôi hiểu rằng, đồng hành cùng sự phát triển của 
chế tạo máy SHB là sự thịnh vượng của quý khách 
hàng, CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XANH SHB VIỆT 
NAM luôn chào đón sự hợp tác của các đối tác trong và 
ngoài nước, trên cơ sở chia sẻ lợi ích cùng hướng tới sự 
phát triển bền vững lâu dài.

Chế tạo máy SHB xin trân trọng gửi lời chào và lời cảm 
tạ quý khách đã dành thời gian nghiên cứu hồ sơ năng 
lực của chúng tôi.

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG
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THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty          :   CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XANH SHB VIỆT NAM
Giám đốc             :  BÙI VĂN BÌNH
Nhà máy sản xuất :  KM15+500 - Quốc Lộ 2A - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
Năm thành lập      :   2016
MST                      :  0107614154
Website                 :  www.Daychuyentudong.vn , www.caunangshb.vn,
      www.maynganhnhuashb.vn
Số điện thoại         :  0962 05 66 55 - 094 998 2294
Email   :  Chetaomayshb@gmail.com
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MÁY HÚT THỔI NGUYÊN LIỆU

CÂN Ô TÔ XE TẢI 20 - 150 TẤN

CẦU DẪN XE NÂNG SHB

HỆ THỐNG CÂN ĐỊNH LƯỢNG NHIỀU THÀNH PHẦN

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT PHÂN BÓN

CÂN ĐỊNH LƯƠNG BĂNG TẢI 

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT HẠT NHỰA TAICAL

HỆ THỐNG MÁY GẤP MÉP MAY BAO CẮT CHỈ TỰ ĐỘNG

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VỮA KHÔ 

HỆ THỐNG SẤY, NGHIỀN, SÀNG

HỆ THỐNG CÂN ĐÓNG BAO 

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ
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TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

3.  GIÁ TRỊ CỐT LÕI
- Bảo vệ chữ Tín hàng đầu 
- Đặt chữ Tâm làm nền tảng 
- Coi sáng tạo là sức sống 
- Tốc độ, hiệu quả trong từng 
hành động 
- Sản phẩm/dịch vụ tinh hoa 
- Xây dựng mối quan hệ nhân văn.

2. SỨ MỆNH
- Đảm bảo chất lượng, tiến độ, mang 
lại sự thành công và niềm tin cho 
khách hàng.
- Đưa công nghệ mới vào từng sản
phẩm tạo nên giá trị đột phá 
giải quyết những vấn đề khó khăn 
của khách hàng.
- Nơi trao niềm tin và hiệu quả tài 
chính cho các nhà đầu tư.

1. TẦM NHÌN
- Tiếp tục khẳng định vị thế là nhà 
cung cấp giải pháp tự động 
hóa hàng đầu Việt Nam.
- Đẩy mạnh phát triển các dây 
chuyền tự động, đủ sức cạnh tranh, 
hội nhập quốc tế.



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XANH SHB VIỆT NAM

www.daychuyentudong.vn   |   08 

CƠ SỞ PHÁP LÝ



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

ĐỔI NGŨ CÁN BỘ NHÂN VIÊN
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN CỐ VẤN

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

PHÒNG DỰ ÁN PHÒNG KINH DOANHPHÒNG MARKETING PHÒNG KẾ TOÁN

PHÒNG THIẾT KẾPHÒNG KĨ THUẬT & THI CÔNG

ĐỘI ĐIỆN ĐỘI CƠ KHÍ

 

 

 

 

 

 

Đội ngũ công nhân viên nhiệt huyết, tận tâm trong nghề, luôn đáp ứng tốt nhất yêu cầu của 
quý khách hàng. Trong tương lai, để phát triển và mở rộng công ty sẽ không ngừng bổ sung 
nhân sự để đáp ứng theo yêu cầu thị trường.
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MÁY HÚT THỔI BỘT ĐÁ 
AN CƯỜNG - HẢI DƯƠNG
- Năng suất : 5 tấn/h
- Hút lên cao max 16m, sang ngang 30m
- GIũ bụi tự động bằng khí nén
- Túi vải loại PE500 có kích thước lỗ 500 micromet độ dầy 1,7 ~ 
1,9mm
- Trọn gói bình tích khí trung gian cho giữ bụi, có van an toàn
- Đường ống chạy từ phễu trung gian này lên trên silo trung gian 
đặt trên miệng máy trộn, kèm theo hệ thống van điều khiển khí 
nén đóng mở tự động, theo lập trình
- Động cơ hút trọn bộ
- Silo trung gian có gắn van quay ở đáy, sẵn sàng xả liệu chủ 
động vào máy trộn điều khiển

HÚT PHẾ TỪ MÁY BĂM LÊN SILO 
AN PHÁT - YÊN BÁI
- Năng suất : 1 -2  tấn/h
- Hút lên cao: 5m, sang ngang 10m
- Giũ bụi tự động bằng khí nén
- Túi vải loại PE500 có kích thước lỗ 500 micromet độ dầy 1,7 ~ 
1,9mm
- Trọn gói bình tích khí trung gian cho giữ bụi, có van an toàn 
- Đường ống khí từ máy hút tới silo trung gian
- Đường ống, van khóa trọn bộ chạy từ đầu ra máy băm lên bộ 
hút
- Ống D76 dày 2mm

MÁY HÚT THỔI HẠT NHỰA
AN TIẾN INDUSTRIES
- Năng suất : 2 tấn/h
- Hút lên cao: 8m, sang ngang 15m
- GIũ bụi tự động bằng khí nén
- Túi vải loại PE500 có kích thước lỗ 500 micromet độ dầy 1,7 ~ 
1,9mm
- Trọn gói bình tích khí trung gian cho giữ bụi, có van an toàn 
- Đường ống khí từ máy hút tới silo trung gian
- Silo trung gian nằm trên đỉnh silo chứa liệu theo sơ đồ công 
nghệ
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SILO CHỨA BỘT ĐÁ, PVC 
PHA LÊ - HẢI PHÒNG 
- Dung tích 15m3/silo
- Đường kính 3000mm, cao 6100mm, thân silo bằng inox dày 
5mm
- Nắp silo inox304 dày 3mm, 4 chân thằng thép ống phi 200mm 
dày 10mm
- Có thêm bậc thang lên xuống và lan can trên đỉnh, bằng thép 
thường
- Lan can cao 750mm bằng ống phi 32, bậc thang bằng ống phí 
34 có vòng ngoài bảo về dùng lập là dày 3mm uốn quanh
- Đáy silo có van khóa đóng mở thủ công bằng vô lăng

SILO CHỨA CÔNG TY CỔ PHẦN 
AN TIẾN INDUSTRIES
- Đường kính 3500mm, cao 9000mm, thân silo bằng inox304 
dày 5mm
- Nắp silo inox304 dày 3mm, 4 chân bằng thép ống phi 200mm 
dày 10mm
- Có thêm bậc thang lên xuống và lan can trên đỉnh, bằng thép 
thường
- Lan can cao 750mm bằng ống phi 32, bậc thang bằng ống phi 
34 có vòng ngoài bảo vệ dùng lập là dày 3mm uốn quanh.
- Van bướm D300 khóa đáy

HỆ THỐNG MÁY NGHIỀN ĐÓNG BAO 
PHÂN BÓN PHÚ LÂM - MÓNG CÁI
- Máy đóng bao: Năng suất 6-8 tấn/h với bao 25kg sai số 1%
+ Phễu chứa dung tích 2m3 thiết kế bo tròn hạn chế đọng liệu
+ Module định lượng chuyên dụng phân bón dùng cảm biến cực 
cao cấp SHB cách nhiệt cách âm
+ Thùng cân và phễu kẹp bao bằng inox304
+ Tủ điều khiển lập trình PLC
- Máy nghiền phân : năng suất đầu vào : 6~8 tấn/h
+ Độ ẩm phân bón <35%
+ Thách vách tôn dày 12-14mm
+ Cơ khí ss400
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GẠO 
MTG VIỆT NAM - HÀ NỘI
- Máy trộn gạo:
+ Thể tích chứa 500l
+ Thùng cánh đảo bằng inox 304, khung cân SS400
+ Động cơ giảm tốc Nhật bãi 5,5kw
- Gầu tải: Công suất tải 2 - 3 tấn/h
+ Loại gầu B250 cấp gạo lên phễu chứa
+ Gầu bằng inox 304, chiều cao gầu 6 - 6,5m
- Hệ thống máy đóng bao: Năng suất 100 - 150 bao/h
+ Mức cân : 100 - 150 bao/h
+ Mức cân : 1 - 5 - 10 - 20 kg/bao
+ Sai số : 50g
- Máy may bao cầm tay 2 kim Newlong Nhật Bản 
- Máy nén khí : Puma 2ph

CÂN ĐÓNG BAO VÔI BỘT 
TÂN THÀNH - HẢI DƯƠNG
- Năng suất : 3 - 4 tấn/hạt
- Mức cần : 25kg, sai số 200g
- Loại vít tải định lượng ( động cơ 1,5kw Nhật Bãi)
- Hệ thống van khí đóng mở tự động STNC 
- Thùng tiếp xúc vật liệu, khung chân dùng SS400
- Hệ thống điều khiển PLC thông minh
- Lắp van điện cho sục khí để liệu xuống máy đóng bao
- Công nghệ đóng bao phù hợp với vỏ bao miệng kín

CÂN ĐỊNH LƯỢNG 5 THÀNH PHẦN 
AN TIẾN - YÊN BÁI
- Cân bột đá: Mức cân 275kg, sai số 250g
+ Thùng cân dung tích 0,3m3
+ Sử dụng module định lượng độc quyền SHB chuyên dụng cho 
hạt cỡ to
- Cân hạt nhựa: Mức cân hạt nhựa 5 - ~75kg, sai số 5 ~ 75g
+ Phễu chứa liệu dung tích 0,5m3, Thùng cân dung tích 0,1m3
+ Sử dụng module định lượng độc quyền SHB chuyên dụng cho 
hạt cỡ to
- Cân hạt axit : Mức cân 2 ~6kg, sai số 5g
+ Phễu chứa 0,1m3
+ Thùng cân dung tích 0,01m3
- Cân bột Zince : Mức cân 2 ~10kg, sai số 5 ~10g, từ lúc cân tới 
lúc xả xong trong vòng 3 - 6 phút
- Cân dầu lỏng : Mức cân 8 ~12kg, sai số 0,1%.
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MÁY SẤY PHÂN BÓN 
MINH TÂM - QUẢNG NAM
- Máy sấy : Công suất 0,5 - 1 tấn/mẻ
+ Kích thước : Ø 1,200 x 2.400 mm
+ Động cơ giảm tốc : 7,5 kW bãi Nhật 
+ Quạt sấy : 5,5kW
+ Khung đỡ trê, khung đỡ dưới : I 120mm
+ Lò đốt
+ Điều chỉnh nhiệt độ bằng cách chỉnh tốc độ của quạt hút thông 
qua biến tần
+ Có cảm biến hiển thị nhiệt độ sấy
+ Có hệ thống bảo ôn để giữ nhiệt độ sấy được ổn định
- Băng tải cấp liệu vào sấy: Băng tải B500 dài 6m động cơ 
2,2kw bãi Nhật
- Băng tải lấy liệu từ máy sấy: Băng tải PVC chịu nhiệt B500 dài 
6m dày 8mm động cơ 2,2 kw bãi Nhật.

CẦU DẪN XE NÂNG 8 TẤN VINATIC 
HẢI PHÒNG
- Kích thước tổng thể: 2350 x 12800  mm
- Khả năng nâng hạ: 1400 ~ 1700 mm
- Tôn gân lót sàn 5mm 
- Đoạn bằng: 4000mm
- Đoạn dốc: 8800mm
- Trong đoạn bằng có tiếp sàn container: 300mm
- Nâng hạ bằng tay
- Loại cầu dẫn 2 khớp  
- Bánh xe : 4 bánh PU di chuyển chắc chắn

CẦU DẪN XE NÂNG 10 TẤN 
SHL ASEAN - HƯNG YÊN
- Kích thước tổng thể: 2400 x 12800  mm
- Khả năng nâng hạ: 1320 ~ 1670 mm
- Tôn gân lót sàn 5mm 
- Đoạn bằng: 4000mm
- Đoạn dốc: 8800mm
- Trong đoạn bằng có tiếp sàn container: 300mm
- Nâng hạ bằng tay
- Loại cầu dẫn 2 khớp. Sử dụng khớp nối theo thiết kế SHB, có 
bản mã đỡ chắc chắn, có bộ phận đỡ chính và phụ tuyệt đối chắc 
chắn lâu dài
- Cầu nối tiếp giữa cầu dẫn và xe container: Sử dụng 02 tấm tôn 
dày 12mm chạy dài
- Bánh xe : 4 bánh PU di chuyển chắc chắn
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CÂN ĐIỆN TỬ 20 TẤN BIMIVINA 
LẮP ĐẶT TẠI THÁI BÌNH
- Bàn cân điện tử:
+ Hãng sản xuất : SHB việt Nam
+ Kích thước: 3x6 m , 1 khớp
+ Quá tải an toàn : 130%
+ Dầm chịu lực chính : 6 dầm U300 
+ Độ dày tôn mặt : 8mm
- Loadcell: Zemic Hà Lan
+ Sản xuất tại : Trung Quốc ( Nhập chính hãng có CO,CQ)
+ Modell : D(HM9B) 30 - 40 tấn
- Hộp nối tín hiệu
- Tủ điều khiển trạm cân
- Màn hiển thị lớn cho lái xe nhìn
- Phần mềm cân ô tô cơ bản
- Hiệu chuẩn, cấp tem và giấy kiểm định 20 tấn hiệu lực 1 năm

CÂN ĐIỆN TỬ 40 TẤN LẮP 
TẠI THỦY NGUYÊN - HẢI PHÒNG
- Bàn cân chuyên dụng cho xe chở hàng hóa
+ Hãng sản xuất : SHB việt Nam
+ Kích thước: 3x12 m , 2 khớp
+ Quá tải an toàn : 130%
+ Dầm chịu lực chính : 6 dầm U 
+ Dầm phụ: 01 dầm U nằm ngang
+ Độ dày tôn mặt : 10mm
- Loadcell: Zemic Hà Lan
+ Modell : D(HM9B) 30 - 40 tấn
- Hộp nối tín hiệu
- Tủ điều khiển trạm cân
- Màn hiển thị lớn cho lái xe nhìn
- Phần mềm cân ô tô cơ bản
- Hiệu chuẩn, cấp tem và giấy kiểm định 40 tấn hiệu lực 1 năm

CÂN ĐIỆN TỬ 60 TẤN ĐỊCH LƯƠNG 
LẮP ĐẶT TẠI HẢI PHÒNG
- Bàn cân chuyên dụng cho xe chở hàng hóa
+ Hãng sản xuất : SHB việt Nam
+ Kích thước: 3x15m , 3 khớp
+ Quá tải an toàn : 130%
+ Dầm chịu lực chính : 6 dầm U 
+ Dầm phụ: 01 dầm U nằm ngang
+ Độ dày tôn mặt : 10mm
- Loadcell: Zemic Hà Lan
+ Sản xuất tại : Trung Quốc ( Nhập chính hãng có CO,CQ)
+ Modell : D(HM9B) 30 - 40 tấn
- Màn hiển thị lớn cho lái xe nhìn
- Phần mềm cân ô tô cơ bản
- Hiệu chuẩn, cấp tem và giấy kiểm định 60 tấn hiệu lực 1 năm
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TRẠM CÂN ĐIỆN TỬ 80 TẤN VINH PHÁT 
LẮP ĐẶT TẠI ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
- Bàn cân điện tử:
+ Hãng sản xuất : SHB việt Nam
+ Kích thước: 3x18m , 3 khớp
+ Quá tải an toàn : 130%
+ Dầm chịu lực chính : 6 dầm U .1 dầm phụ U nằm ngang
+ Độ dày tôn mặt : 10mm
- Loadcell: Zemic Hà Lan
+ Sản xuất tại : Trung Quốc ( Nhập chính hãng có CO,CQ)
+ Modell : D(HM9B) 30 - 40 tấn
- Hộp nối tín hiệu
- Tủ điều khiển trạm cân
- Màn hiển thị lớn cho lái xe nhìn
- Phần mềm cân ô tô cơ bản
- Hiệu chuẩn, cấp tem và giấy kiểm định 80 tấn hiệu lực 1 năm

CÂN ĐIỆN TỬ 100 TẤN HỢP THÀNH 

- Bàn cân điện tử:
+ Hãng sản xuất : SHB việt Nam
+ Kích thước: 3x18m , 3 khớp
+ Quá tải an toàn : 130%
+ Dầm chịu lực chính : 6 dầm U 
+ Độ dày tôn mặt : 10mm
- Loadcell: Zemic Hà Lan
+ Sản xuất tại : Trung Quốc ( Nhập chính hãng có CO,CQ)
+ Modell : D(HM9B) 30 - 40 tấn
- Hộp nối tín hiệu
- Tủ điều khiển trạm cân
- Màn hiển thị lớn cho lái xe nhìn
- Phần mềm cân ô tô cơ bản
- Hiệu chuẩn, cấp tem và giấy kiểm định 100 tấn hiệu lực 1 năm
 

CÂN 120 TẤN AN MINH LẮP ĐẶT 
TẠI HẢI PHÒNG
- Bàn cân chuyên dụng cho xe chở hàng hóa
+ Hãng sản xuất : SHB việt Nam
+ Kích thước: 3x18m , 3 khớp
+ Quá tải an toàn : 130%
+ Dầm chịu lực chính : 6 dầm U 
+ Độ dày tôn mặt : 10mm
- Loadcell: Zemic Hà Lan
+ Sản xuất tại : Trung Quốc ( Nhập chính hãng có CO,CQ)
+ Modell : D(HM9B) 30 - 40 tấn
- Hộp nối tín hiệu
- Tủ điều khiển trạm cân
- Màn hiển thị lớn cho lái xe nhìn
- Phần mềm cân ô tô cơ bản
- Hiệu chuẩn, cấp tem và giấy kiểm định 120 tấn hiệu lực 1 năm
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