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Công ty CP Thiết bị Tân Việt Phát Công ty CP Thiết bị Tân Việt Phát

Mục lục

     Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, các doanh nghiệp phải không ngừng 
đưa ra các sản phẩm có chất lượng tốt, năng suất cao, đồng thời phải đảm bảo an toàn trong 
quá trình sản xuất, khai thác. Cùng với đó các thiết bị, máy móc sản xuất sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
đến việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và công tác tối ưu hóa chi phí sử dụng. Với sứ mệnh 
“Mang đến những sản phẩm tốt nhất cho sự phát triển” Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Việt Phát 
(TVPE ,. JSC) là đơn vị được ủy quyền đại diện đến từ các nhà sản xuất thuộc nhóm G7, Châu 
Âu, các nước công nghiệp phát triển, … Nhằm mang tới những sản phẩm công nghệ tiên tiến, 
chấtchất lượng cao và độ an toàn tuyệt đối đồng hành cùng nền công nghiệp Việt Nam, nâng cao 
năng lực sản xuất, góp phần công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 
     Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Việt Phát (TVPE ,. JSC) chính thức được thành lập ngày 19 
tháng 10 năm 2015 theo giấy đăng ký kinh doanh số 010745620 do phòng Đăng ký kinh doanh, 
sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp với nhiều lĩnh vực hoạt động. Trong đó, Công ty hoạt động 
chủ yếu với vai trò là đơn vị đại diện của các hãng sản xuất thiết bị nổi tiếng trên thế giới đồng 
thời là một nhà nhập khẩu và phân phối thiết bị chính hãng. 
     Trụ sở chính của công ty được đặt tại Số 20B TT DKĐX, P. Đồng Nhân, Q. Hai Bà Trưng, 
TP. Hà Nội. TVPE ,. JSC có định hướng trở thành một đơn vị cung cấp thiết bị có độ tin cậy cao, 
hiện đại và an toàn hàng đầu trên cơ sở kết hợp sức mạnh tri thức, công nghệ và tinh thần đoàn 
kết – học hỏi theo giá trị cốt lõi của công ty. Với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, khả năng tài chính vững 
mạnh và kinh doanh ổn định cùng với một phương pháp quản trị doanh nghiệp áp dụng công 
nghệ thông tin, TVPE đang ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường cung ứng thiết bị 
công nghiệp.
          Với khả năng cung cấp và đội ngũ kỹ sư được đào tạo chuyên môn cao. TVPE chúng tôi 
có nhiệm vụ cung cấp cho đối tác và khách hàng các dịch vụ kỹ thuật tốt nhất, kịp thời theo yêu 
cầu của Quý khách hàng nhằm đảm bảo sản xuất và cung ứng được hiệu quả. Cuối cùng, thay 
mặt Công ty CP Thiết bị Tân Việt Phát chúng tôi luôn đề cao sự hợp tác với Quý Công ty/Quý đối 
tác vì một tương lai phát triển trường thịnh. 
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Trân trọng
Giám đốc

Giới thiệu công ty

Tư cách pháp nhân

Giải pháp an toàn - phòng nổ

Giải pháp khí nén - thủy lực

Khách hàng và đối tác tiêu biểu

Dự án



Công ty Cổ phần Thiết bị Tân Việt Phát (TVPE)

Tan Viet Phat Equipment Joint Stock Company

 Ngày thành lập: 19/10/2015

 Trụ sở chính: Số 20B TT DKĐX, P. Đồng Nhân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

  Văn phòng Hà Nội:      4th Floor New Building, No 21/27 Đại Cồ Việt,  

                  P.Cầu Dền, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

    Văn phòng Quảng Ninh:   Số 16 Lô A1, Khu 9, Phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, 

                  tỉnh Quảng Ninh.

  Văn phòng Vũng Tàu:    Số 222 Trần Phú, Phường 5,  TP. Vũng Tàu, 

                  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 Điện thoại: 0243.218.1001 || Số Fax: 0243.215.1837

 Email:    sales@tvpe.vn , hn@tvpe.vn 

 Website:  tvpe.vn | tvpe.com.vn | khinenvietnam.com

                thietbiphongno.vn| arovn.com 

 

Văn phòng Hà Nội Văn phòng Quảng Ninh Văn phòng Vũng Tàu Kho hàng 

Trung tâm bảo hành Hội nghị sản phẩm Hướng dẫn sử dụng

Sản phẩm kinh doanh chính 
- Thiết bị Khí nén & Thủy lực
- Thiết bị An toàn & Phòng nổ
- Tự động hóa các quá trình công nghiệp
Hoạt động kinh doanh chính:     
- Tư vấn, lựa chọn các giải pháp và thiết bị đảm bảo An toàn, chất lượng 
  và tăng năng suất lao động trong công tác khai thác Mỏ, Dầu Khí., cứu hộ 
 cứu nạn, PCCC 
- Tư vấn, lựa chọn các giải pháp và thiết bị đảm bảo nâng cao năng suất lao 
 động trong công tác sản xuất Điện & Điện Tử và sản xuất Ô Tô, hóa chất, hóa dầu, 
 Ceramic, năng lượng tái tạo...
- Thiết kế, lắp đặt, cung cấp giải pháp cho hệ thống giám sát khí, lưu lượng, áp suất, 
 nhiệt độ, độ ẩm, tỉ trọng, đo mức, ...
- Cung cấp phụ từng, vật tư, - Cung cấp phụ từng, vật tư, linh kiện thay thế chính hãng nhanh chóng, kịp thời, hạn chế gián 
 đoạn quá trình sản xuất.
- Cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị sau bán hàng.www.tvpe.com.vn      4/24 www.tvpe.com.vn      5/24

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY



LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

DANH SÁCH MỘT SỐ HÃNG TVPE LÀ ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN

2015

2018

2019

Trở thành đại diện:

• HASO (Ba Lan)

• ARO (Mỹ)

• Ingersoll Rand (Mỹ)

• CS Unitec (Mỹ)

• Aplisens (Ba Lan)

• • DANTEC (UK)

• Sonel (Ba Lan)

• MSA Safety (Mỹ)

• Supavac (Úc)

• Fantinelli (Ý)
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MSA là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về hệ 

thống các sản phẩm an toàn chất lượng cao, 

bảo vệ an toàn lao động trên toàn thế giới

- Mặt nạ phòng độc SCBA/APR

- Máy đo khí đa năng cầm tay

- Bảo vệ chống rơi

- Trang bị cho lính cứu hỏa

- Thiết bị cứu hộ, thoát hiểm

- Camra ảnh nhiệt

- Phát hiện khí và ngọn - Phát hiện khí và ngọn 

 lửa cố định

- Bảo hộ lao động

Methanometry, tự động hóa, khai khác 
và điện tử công nghiệp

- Dụng cụ nổ mìn

- Đầu đo nồng độ khí

- Bộ chỉ thị cảnh báo

- Bộ chuyển đổi tín hiệu

- Bộ điều khiển

- Bộ nguồn cấp an toàn tia lửa

THIẾT BỊ AN TOÀN

THIẾT BỊ PHÒNG NỔ

II. TƯ CÁCH PHÁP NHÂN
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III. GIẢI PHÁP AN TOÀN - PHÒNG NỔ

TVPE là đại diện chính hãng 
tại Việt Nam của: 

Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Anh Hà
Mã Số Thuế: 0107045620

Tài Khoản (VNĐ): 1260202008936

Ngân Hàng Giao Dịch: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam 

– Chi nhánh Hồng Hà – TP. Hà Nội

Công ty Cổ phần thiết bị Tân Việt Phát hoạch toán độc lập, có dấu riêng, hoạt động theo quy định 

ccủa nhà nước. Công ty chúng tôi có khả năng thực hiện các dự án và hợp đồng kinh tế trong lĩnh 

vực hoạt động của mình.

Chúng tôi tự hào mang đến những sản phẩm tốt nhất cho sự phát triển của khách hàng trong các ngành:

  Công nghiệp Dầu khí, Ceramic, Mining, Hóa chất, Thực phẩm, Thép, Xây dựng, Xử lý nước & nước thải, 

  Điện, viễn thông, Hàng hải, Ô tô, Công nghiệp phụ trợ… 

  Các đơn vị: Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ cứu nạn, Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng.



DỤNG CỤ CẦM TAY

DỤNG CỤ NÂNG HẠ

Dụng cụ xiết lực                           : thiết bị cầm tay 

chuyên dùng để siết các loại bu lông đai ốc và đo 

lực siết cho biết lực cần thiết có thể siết chặt được 

các loại bu lông đai ốc đó, bao gồm: súng 

vặn bu lông, cờ lê vặn bu lông, dụng 

cụ vặn vít…

- Máy mài

- Máy đánh gỉ

- Máy đánh bóng

- Máy khoan, đục...

Các dụng cụ có thể thay thế 

sức người để nâng hạ di chuyển 

hàng hóa nặng hoặc cồng kềnh, 

giúp các công ty, doanh nghiệp tiết 

kiệm được tốt đa chi phí thuê nhân công.

IV. GIẢI PHÁP KHÍ NÉN - THỦY LỰC

- Tời khí nén - thủy lực

- Pa lăng khí nén - thủy lực

- Hop handling system

- Balancer…
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BƠM BÙN VÀ CHẤT RẮN

GIẢI PHÁP TRUNG CHUYỂN CHẤT LỎNG

       là công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu về 

các thiết bị bơm chân không siêu bền vận hành bằng 

không khí có khả năng chuyển bất kỳ vật liệu chảy 

như bùn trên nhiều lĩnh vực khai thác, dầu khí, FPSO & 

làm sạch bồn chứa, các ứng dụng nông nghiệp, công nghiệp.

ARO là nhà sản xuất hàng đầu trên toàn thế giới về các sản phẩm xử lý chất lỏng được thiết kế 

chuyên nghiệp để mang lại hiệu suất, độ tin cậy và khả năng phục vụ tốt, giúp cho khách hàng 

đạt được mức tiết kiệm chi phí sử dụng ở mức thấp nhất. 

- Bơm màng khí nén dòng cao cấp

- Bơm màng khí nén dòng tiêu chuẩn

- Bơm piston (công nghệ 2 bi & 4 bi)

- Bơm màng thực phẩm FDA

- Bơm màng đặc biệt

- Bơm tra dầu bôi trơn

- Bộ lọc & Bộ điều áp & Bộ bôi trơn- Bộ lọc & Bộ điều áp & Bộ bôi trơn



APLISENS SA là một trong những nhà sản xuất 

thiết bị đo đạc quy trình chất lượng cao hàng 

đầu. Bao gồm các thiết bị:

- Cảm biến áp suất

- Cảm biến nhiệt độ

- Cảm biến đo mức

- Thiết bị đo lưu lượng

- Bộ điều khiển, hiển thị

- Bộ nguồn

THIẾT BỊ CẢM BIẾN

- Đo điện trở đất

- Thiết bị dò tìm và kiểm tra cáp điện

- Đo cường độ điện, từ trường

- Đo cường độ sáng

- Đo điên, điện tử cơ bản

- Đo vòng ngắn mạch

- Phân tích chất lượng điện- Phân tích chất lượng điện

- Kiểm tra an toàn điện

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN

Được thành lập vào năm 1969, Dantec là nhà sản xuất ống nhựa 

composite sáng tạo nhất trên thế giới; xuất khẩu sản phẩm từ 

nhà máy của mình tại Anh đến hơn 60 quốc gia.

- Cưa, khoan phòng nổ

- Máy khoan, trạm trộn

- Máy mài, máy đánh gỉ

- Dụng cụ dưới nước

- Dụng cụ điện

- Công cụ cầm tay phòng nổ

CS Unitec sản xuất các công cụ khí nén, điện, thủy lực và 

an toàn được thiết kế cho các ứng dụng trong điều kiện 

mội trường khó khăn như các ngành xây dựng, hóa dầu, 

khai thác mỏ, hàng hải và các ngành công nghiệp khác.

- Ống mềm xăng dầu

- Ống mềm hóa chất

- Ống mềm dẫn hơi

- Ống dẫn khí hóa lỏng

- Ống mềm chịu nhiệt cao

ỐNG MỀM COMPOSITE
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CÔNG CỤ PHÒNG NỔ



V. KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
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VI. DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Cung cấp máy đo khí MSA safety
PVGas Thái Bình

Cung cấp bơm màng hút vét xăng dầu
Tổng kho xăng dầu K133

Cung cấp Ống mềm xăng dầu DANTEC
PVOil Miền Đông

Cung cấp hệ thống đo nhiệt độ xăng dầu phòng nổ
Xăng dầu Hà Sơn Bình

Cung cấp thiết bị an toàn
Tập đoàn xăng dầu Việt Nam



VI. DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Cung cấp Bơm bùn khí nén Supavac
Vinacomin & TVK

Cung cấp Pa lăng khí nén Ingersoll Rand
Vinacomin & TVK
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Cung cấp Cưa vòng khí nén 100mm CS Unitec
Vinacomin & TVK

Cung cấp Súng vặn bu lông Ingersoll Rand
Vinacomin & TVK

Cung cấp Máy nổ mìn HZK-100
Vinacomin & TVK



VI. DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Cung cấp Thiết bị an toàn 
Nhà máy Fomosa

Cung cấp cảm biến áp suất phòng nổ
Hoa Sen Group

Cung cấp Súng vặn Bu lông khí nén Ingersoll Rand
Nhà máy Mercedes Việt Nam

Cung cấp Bơm màng khí nén ARO
BlueScope Steel

Cung cấp Bơm màng khí nén ARO
Thép Hòa Phát - Dung Quất
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VI. DỰ ÁN TIÊU BIỂU
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Cung cấp Bơm màng khí nén
VITTO Ceramic

Cung cấp Bơm màng khí nén ARO
Hảo Cảnh Ceramic

Cung cấp Bơm màng khí nén ARO
Viglacera Ceramic

Cung cấp Bơm màng khí nén ARO
Capila Ceramic

Cung cấp Bơm màng khí nén ARO
AMY GRUPO


