
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình hình thành 

Công ty TNHH Cơ khí Cầu 

Đỏ được thành lập năm 2006, là 

một trong những Công ty Cơ khí 

chuyên về gia công chính xác, 

chế tạo và sửa chữa các chi tiết 

máy đạt yêu cầu kỹ thuật, chất 

lượng cao, trên dây chuyền thiết 

bị hiện đại và đội ngũ công nhân 

kỹ thuật lành nghề. 

Với bề dày phát triển bền 

vững hơn 10 năm, công ty đã 

đứng vững trong ngành cơ khí 

với uy tín, chất lượng được 

khách hàng đánh giá cao và tin 

tưởng. Điều đó tạo nên sự khác 

biệt của Công ty Cơ Khí Cầu Đỏ 

mà không phải doanh nghiệp cơ 

khí nào cũng có được. 

Lĩnh vực kinh doanh 

Chế tạo các chi tiết máy, 

thiết bị phục vụ sản xuất trong 

ngành công nghiệp sản xuất xi 

măng, luyện cán thép, thức ăn 

gia súc, chế biến thực phẩm… 

như chế tạo dao chặt thép, con 

lăn dẫn hướng, khuôn cám ép 

đùn, vít tải, khớp nối, bánh răng 

hộp số, … 

Chế tạo các phụ tùng chi 

tiết máy trong xe thi công cơ 

giới, máy xây dựng. Đặc biệt 

chế tạo các bánh răng hộp số, 

bánh răng, vành răng trong hộp 

giảm tốc visai di chuyển, hộp 

giảm tốc quay toa. Các chi tiết 

truyền động trong máy đào, 

máy ủi, máy xúc cho các xe 

như: Komatsu, Caterpilar, 

Samsung, Hitachi, Kobelco,  

Chế tạo các chi tiết máy 

theo yêu cần bản vẽ của khách 

hàng trong nước và xuất đi 

nước ngoài với độ chính xác 

cao. 

Nhận cắt dây theo yêu cầu  

Quy mô công ty 

Sau nhiều năm hoạt động 

trên thị trường, Công ty Cơ khí 

Cầu Đỏ hiện là Công ty có 

nguồn nhân lực tốt, nhiều kinh 

nghiệm với tất cả các phương 

tiện máy móc hiện đại, đáp ứng 

mọi nhu cầu của khách hàng. 

Đa số các thợ cơ khí, thợ đứng 

máy của công ty đều tốt nghiệp 

từ các trường kỹ thuật, được 

rèn luyện trong thực tế nhiều 

năm có kiến thức, kỹ năng và kỹ 

thuật cao. Chính vì vậy những 

sự cố sai sót, rủi ro, được hạn 

chế đến mức tối thiểu. 

Tình hình sản xuất kinh 

doanh của Công ty ngày càng 

hiệu quả, lượng sản phẩm sản 

xuất ra được khách hàng tín 

nhiệm. Công ty đã mạnh dạn 

đầu tư văn phòng nhà xưởng, 

tuyển dụng lao động có trình độ 

tay nghề cao, ứng dụng các giải 

pháp kỹ thuật cơ khí chính xác 

vào quá trình sản xuất. Đồng 

thời, đầu tư thêm các trang thiết 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CẦU ĐỎ là một trong những công ty 

cơ khí chuyên về gia công cơ khí chế tạo và sửa chữa chi tiết máy với 

thiết bị máy móc hiện đại, đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, kinh 

nghiệm trên 30 năm trong ngành cơ khí chế tạo kết hợp với đội ngũ 

kỹ thuật trẻ giỏi được đào tạo chuyên nghiệp. 

http://cokhicaudo.com/dich-vu/gia-cong-cnc-908.html


bị máy móc hiện đại, chuyên 

dùng đáp ứng cho nhu cầu sản 

xuất, thi công chính xác và tiết 

kiệm thời gian. 

Ngoài ra, Công ty có nhiều 

khách hàng có qui mô lớn, nhỏ 

đa dạng khác nhau. Khi đến với 

Công ty Cơ Khí Cầu Đỏ đều 

nhận đươc sự hài lòng ngoài 

mong đợi vì chất lượng sản 

phẩm tốt, thời gian gia công 

nhanh với giá cả hợp lý. Điều đó 

giúp cho Công ty ngày càng phát 

triền bền vững và đã tạo được 

một hệ thống khách hàng thân 

thiết từ trong và ngoài nước . 

Với mong muốn mang lại lợi 

ích thiết thực cho khách hàng, 

phát triển quảng bá thương hiệu 

Cơ Khí Cầu Đỏ, tất cả các cán 

bộ, công nhân viên công ty cùng 

bắt tay nhau làm việc và mong 

muốn phát triển lớn mạnh bằng 

cách đáp ứng tốt nhất các yêu 

cầu của khách hàng một cách 

chuyên nghiệp và chất lượng 

cao. 

 

 

 

 

 

Đối tác lớn của công ty 

- Nhà Máy Xi Măng Kiên Lương – Nhà Máy Xi Măng Bình Phước – Trạm Nghiền Long An 

- Công ty Cổ Phần Xi Măng Kiên Giang 

- Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên Kiên Giang 

- Công ty Cổ Phần GreenFeed Việt Nam 

- Công ty Cổ Phần Thép Pomina 

- Công ty TNHH Xây Dựng Bình Định 

- Công ty Cổ Phần Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp Delta 

 

 

 

 

Công ty Cơ khí Cầu 

Đỏ nhận gia công cơ khí 

theo bản vẽ với 2 phương 

pháp gia công máy CNC 

và gia công cơ, để có thể 

đáp ứng từ đơn hàng nhỏ 

đến số lượng lớn. 

 

Trên cơ sở đó, Vạn Sự Lợi đã tư vấn và cung cấp hàng chục Máy 

Cắt Dây, Tạo phôi và cắt những chi tiết máy cần sự chi tiết và độ chính 

xác cao và nhanh chóng. 

Những loại máy trên gia công được hầu hết các vật liệu bằng kim loại. 

Tạo được chất lượng sản phẩm với độ chính xác cao, giảm thiểu được 

chi phí nhân công và tiết kiệm thời gian nên tiến độ giao hàng được cải 

thiện, từ những lý do trên đã tạo ra gia thành sản phẩm được cạnh tranh 

tốt nhất.

 

Mục tiêu của Công ty Cơ Khí Cầu Đỏ:  

“Chế tạo sản phẩm đạt chất lượng cao, theo tiến độ nhanh nhất, giá cả hợp lý”. 

VAN SU LOI SOLUTION 

 


