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THƯ NGỎ 

Kính gửi: Quý Khách hàng 

Công Ty Cổ Phần Cơ khí Đồng Lực xin gửi đến Quý khách hàng lời chào hợp tác và 
chúc Quý khách ngày càng thành đạt. 

Công Ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực đúc Inox theo công nghệ đúc mẫu chảy, gia 
công cơ khí từ năm 2008 đến nay.  

Với phương châm hoạt động "Chất lượng và uy tín tạo niềm tin", Đồng Lực  cung cấp 
các sản phẩm Inox SUS 304, SUS 316 có chất lượng tốt, có độ bền cao, có khả năng chống gỉ 
sét trong mọi điều kiện môi trường. 

Sản phẩm của chúng tôi luôn luôn đa dạng về mẫu mã chủng loại, nhằm đáp ứng  nhu cầu 
thị hiếu của Quý khách như: sản phẩm bóng, xước mờ, bóng gương, sáng  điện hóa. Sản phẩm 
của chúng tôi luôn đáp ứng các tiêu chí của khách hàng trong nước và ngoài nước. 

Với đội ngũ nhân lực trẻ, đúng chuyên ngành và đầy nhiệt huyết với công việc, cùng hệ 
thống trang thiết bị tự động, công nghệ sản xuất hiện đại và tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 
9001: 2015, Chúng Tôi tự tin cam kết sẽ mang đến cho Quý khách hàng các sản phẩm Inox tối 
ưu nhất thông qua quy trình sản xuất đồng bộ, khép kín: "Tư vấn, thiết kế, sản xuất và xây 
lắp các dự án, công trình xây dựng, cơ khí, y tế, thực phẩm, dầu khí…" từ đơn giản đến 
phức tạp bảo đảm "sẽ đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn, sự kỳ vọng ngày càng cao của Quý 
khách hàng". 

Công ty chúng tôi, rất mong muốn và hân hạnh được hợp tác lâu dài với Quý khách hàng. 

  Chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng! 

Công Ty Cổ Phần Cơ khí Đồng Lực     

Giám Đốc 

 

 

Nguyễn Đức Thành                
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GIỚI THIỆU CÔNG TY 

Thành lập ngày 03/01/2008 

Địa Chỉ : Số 877, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương 

Điện thoại : 0274.379.3856 – Fax: 0274.379.3705 

Website: dongluccasting.com 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3700862275 do sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bình 
Dương. 

Giám Đốc Điều Hành: Nguyễn Đức Thành 

Cán Bộ Kỹ Thuật Và Công Nhân: 

Số kỹ sư và cử nhân cao đẳng chuyên nghành: 6 người 

Số công nhân lành nghề trên 5 năm kinh nghiệm: 10 người 

Số công nhân lành nghề trên 3 năm kinh nghiệm: 14 người 

Lao động phổ thông : 20 người. 

CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG 

Đúc sắt , thép, thép không rỉ, kim loại màu. 

Gia công cơ khí. 

Sản xuất , gia công khuôn mẫu, đồ gá. 

Chế tạo , lắp ráp, sữa chữa , mua bán máy công cụ, máy CNC. 

Mua bán nguyên liệu thép. 
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CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CƠ CẤU CÔNG TY 
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THIẾT BỊ MÁY MÓC 

 

STT Tên máy Chủng loại Số lượng

1 Máy bơm sáp tạo mẫu 10 tấn 4

2 Hệ thống làm khuôn set 1

3 Lò boiler 700 lit 1

4 Lò tách sáp 1

5 Lò nấu trung tần 225 KW 1

6 Máy mài nhám vòng 5.5HP 6

7 Máy phân tích quang phổ set 1

8 Máy bắn bi đứng 200 kg 3

9 Máy bắn bi trống 200kg 1

10 Máy ép thủy lực 30 tấn 1

11 Máy nén khí 50 HP 1

12 Máy nén khí 10 HP 1

13 Máy cắt kim loại 11 KW 1

14 Máy cắt kim loại 5.5kw 2

15 Máy đóng gói bao bì 1

16 Máy hàn Tig 300 A 3

17 Máy phun cát thùng kín 1

18 Máy phay CNC 3

19 Máy tiện CNC 2

20 Máy cắt dây 1



Dong Luc Casting Corporation         

 

www.dongluccasting.com  Page 7 

 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VÀ DỰ ÁN TIÊU BIỂU 
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 Truong Nam Hai Co., Ltd (Vietnam).  

 Nguyen Gia Co.,Ltd (Vietnam).  

 DAPHA Group (Viet Nam).  

 Dai Duong Industrial Technology, JSC (Vietnam)  

 Viet‐Tiep Lock Joint Stock Company (Vietnam).  

 Lien Hoan My Water ART Co.,Ltd (Vietnam).  

 Anpha Engineering Services (Indian).  

 Jonathan Charles Fine Furniture (USA).  

 Vina Astec Co.,Ltd (Japan).  

 Fretz Co.,Ltd (USA).  

 Karmsun Maritime Vietnam Co.,Ltd (Norway).  

 Steinsvik Vietnam Co., Ltd (Norway).  

 Zirfont  Nogrge  As Co.,Ltd (Norway) 

 Micasa Co.,Ltd (Japan).  

 Entire Coupling Co.,Ltd (Taiwan).  

 AVSS Ltd.,Co (Autralia).  

 Moric Co.,Ltd (Japan).  

 Nippon Seam Kogyo Co.,Ltd (Japan).  
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SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Tạo khuôn áo 5.Tạo khuôn cứng 

6.Khuôn hoàn chỉnh 7.Tách sáp 8.Rót kim loại 9.Hoàn thiện Mẫu sáp 

Phôi đúc 

Kim loại lỏng 

Sáp thoát ra 

Tách sáp 

www.dongluccasting.com 

Khuôn tạo mẫu 

1.Bơm sáp 

Nhiệt 

2.Lấy mẫu 3.Ráp cây 

Mẫu sáp 

Nhiệt 
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GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 

 



Dong Luc Casting Corporation         

 

www.dongluccasting.com  Page 11 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 
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