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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT 

QUỐC TẾ VNS    
  

Nhà nhập khẩu và phân phối các thiết bị cơ khí chuyên dụng cho máy tự động hóa CNC đến từ 
các thương hiệu nổi tiếng như TBI Motion – Taiwan & SBC Linear – Korea 
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Con trượt vuông và thanh trượt vuông TBI – Taiwan 

Trục vít me bi & đai ốc TBI – Taiwan 

Khớp nối trục động cơ / vít me bi – Taiwan 

  
 
  

Dòng TRH – VN / VL  : Thanh trượt và con trượt bi 
tải trọng cao có dáng vuông gọn. 

- Khả năng tự canh chỉnh loại trừ sai lệch lo lắp 
ráp 

- Độ cứng vững cao theo cả 4 chiều 
- Phù hợp cho máy tự động tốc độ chính xác cao 
- Các Size từ : TRH15VN/VL – TRH55VN/VL 

Dòng TRH – FN / FL  : Thanh trượt và con trượt bi 
tải trọng cao có mang cánh 2 bên dễ lắp đặt. 

- Khả năng tự canh chỉnh loại trừ sai lệch lo lắp 
ráp 

- Độ cứng vững cao theo cả 4 chiều 
- Phù hợp cho máy tự động tốc độ chính xác cao 
- Các Size từ : TRH15FN/FL – TRH55FN/FL 

Dòng Miniture TM – TMW : Thanh trượt và con 
trượt bi miniture tải trọng nhẹ và nhỏ gọn. 

- Vật liệu được sử dụng bằng thép không rỉ 
- Phù hợp cho máy tự động trong ngành điện tử 
- Các Size từ : TM 07 – TM 15 
- Các Size bản rộng từ : TMW 07 – TMW 15 

 

Dòng Đai Ốc SFU : Đai ốc vít me bi có tải trọng cao 
& chính xác cao ( mặt bít có 6 lổ ): 

- Cấp độ chính xác cao : từ JIS Grade C3 - C7 
- Độ cứng cao : 58-62 HRC 
- Phù hợp cho máy gia công cơ khí chính xác 
- Các Size bước 5 từ : SFUD16x5 - SFUD40x5 
- Các Size bước 10 : SFUD16x10 - SFUD80x10  

Khớp nối động cơ servo : Đây là dòng khớp nối 
nhôm có độ đàn hồi cao và sai số rất thấp trong quá 
trình truyền động 

- Đa dạng về chủng loại cũng như ứng dụng 
- Độ chính xác và tính đàn hồi cao 
- Dễ lắp đặt và sử dụng 
- Các size đường kính lỗ Pi từ : 6 mm – 30 mm  
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Gối trượt tròn & con trượt tròn  – Taiwan/Korea 

Bộ gối đỡ 2 đầu trục vít me bi – Taiwan 

Hệ thống bôi trơn & bơm dầu tự động – Taiwan/Japan  

      
      
      
      

      
      
      
      

Dòng gối trượt mở SME - OP : Dòng gối trượt tròn 
dạng khuyết, thường được kết hợp sử dụng ray trượt 
tròn có đế nhôm cố định trong chuyển động thẳng.  

- Độ cứng cao : 58-62 HRC 
- Chính xác cao, dễ thiết kế và lắp đặt. 
- Chịu lực tốt và giá thành hợp lý. 
- Các Size từ : SME16UU - SME60UU 
 

Dòng gối trượt SC : Dòng gối trượt tròn dạng khối, 
được kết hợp sử dụng ray trượt tròn. 

- Chính xác cao, dễ thiết kế và lắp đặt. 
- Độ cứng cao : 58-62 HRC 
- Chịu lực tốt và giá thành hợp lý. 
- Các Size từ : SC16UU - SC60UU 
 

Bộ gối đỡ trục vít me : Dòng gối đỡ chuyên dụng 
giành cho vít me với cấp độ chính xác cao. 

- Chính xác cao, dễ thiết kế và lắp đặt. 
- Chịu lực tốt và giá thành hợp lý. 
- Các Size từ : Bộ BK/BF12 - Bộ BK/BF30 
- Các Size từ : Bộ EK/EF12 - Bộ EK/EF30 
- Các Size từ : Bộ FK/FF12 - Bộ FK/FF30 
-  

Hệ thống bôi trơn & bơm dầu tự động : Đây là 
những ứng dụng khá hữu ích trong quá trình vận hành 
và bảo trì thiết bị máy móc tự động hóa. 

- Dễ lắp đặt, cài đặt và vận hành. 
- Độ bền cao và giá thành hợp lý. 
- Bơm dầu bằng tay : 0,45 lít - 2 lít 
- Bơm dầu tự động : 2 lít - 4 lít 
 

Dòng con trượt tròn & con trượt mở : Dòng con 
trượt tròn và con trượt mở được kết hợp cùng thanh 
trượt để tạo thành chuyển động thẳng tịnh tuyến. 

- Độ cứng cao : 58-62 HRC 
- Chính xác cao, dễ thiết kế và lắp đặt. 
- Chịu lực tốt và giá thành hợp lý. 
- Các Size từ : LM16UU-LM60UU  
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Xích cáp nhựa công nghiệp – Taiwan 

Hệ thống thanh răng và bánh răng thẳng – Taiwan 

Hộp giảm tốc Sesame cho động cơ Servo - Taiwan 

Kho hàng và giao nhận trong 2018 

      
      
      
      

      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Dòng xích nhựa : Được ứng dụng để bảo vệ hệ thống 
điện và cáp tính hiệu khi thiết bị chuyển động.  

- Vật liệu làm nhựa tổng hợp được kết nối bởi 
các sợi thủy tinh, chịu lực tốt và độ bền cao. 

- Dễ lắp đặt sử dụng và giá thành hợp lý. 
- Các loại thông số Inside : 25x50mm, 

35x75mm, 50x100 mm .v.v… 
 

Hộp giảm tốc Servo :Được ứng dụng thay đổi tỉ số 
truyền động và moment xoắn cho động cơ Servo. 

- Có độ bền cao (> 10 năm) và độ chính xác cao. 
- Dễ lắp đặt và kết nối với các đông cơ Servo. 
- Đa dạng chủng loại và kết cấu lắp đặt.   
- Các Size kết nối động cơ Servo: từ 0,1kw-5kw 
- Tỉ số truyền : n=1 : 1,2,3,5,10,20,50 
-  

Hệ thống thanh răng và bánh răng thẳng :Được 
ứng dụng để dẫn động các truyền động thẳng với độ 
chính xác cao, có thể thay thế vít me bi & dây Curoa 

- Dễ lắp đặt, cài đặt và vận hành. 
- Sử dụng thép C45 / C55 được tôi cao tần nên 

có độ cứng cao ( > 45 HRC ) và độ bền cao. 
- Model : n=1,5 or 2  - Bánh răng dẫn : 25 răng 
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Dòng SBI – SL / SLL  : Thanh trượt và con trượt bi 
cải tiến 2018 có tải trọng chịu được rất cao. 

- Chiều dài cơ sở tăng 10-15% , tải trọng động 
tăng 20-30% so với dòng cơ bản của THK 

- Tuổi thọ cơ sở tăng 2-3 lần và rất phù hợp cho 
máy gia công cơ khí tốc độ chính xác cao 

- Các Size từ : SBI15SL/SLL – SBI65SL/SLL 
-  

Dòng SBI – FL / FLL  : Thanh trượt và con trượt bi 
cải tiến 2018 tải trọng rất cao và có mang cánh. 

- Chiều dài cơ sở thăng 10-15% , tải trọng động 
tăng 20-30% so với dòng cơ bản của THK 

- Tuổi thọ cơ sở tăng 2-3 lần và rất phù hợp cho 
máy gia công cơ khí tốc độ chính xác cao 

- Các Size từ : SBI15FL/FLL – SBI65FL/FLL 

Dòng bi đủa ROSA – CL / LL  : Thanh trượt và con 
trượt bi đũa, có độ cứng vững và có tải trọng chịu 
được rất cao so với bi tròn. 

- Tải trọng động tăng rất nhiều lên đến 30 tấn. 
- Tuổi thọ cơ sở tăng  nhiều lần và rất phù hợp 

cho máy gia công cơ khí khổ lớn và có tốc độ 
chính xác cao 

- Các Size bi đũa từ : MG45CL/LL - 
MG65CL/LL 

Hình Ảnh 1 số khách hàng của SBC Linear 

Trục vít me bi & đai ốc SBC – Korea 
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Về chúng Tôi 

ü Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Quốc Tế VNS 
ü VP : Tầng M Tòa nhà An Phú Plaza 117-119 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TPHCM 

ü Kho hàng : 532/1/34/5 Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TPHCM 
ü MST : 0314 12 59 87 

ü Điện thoại : 0969666603 & 0971720009 
 

 

1.Hàng nhập 
khẩu 100%, 
chính hãng từ 
nhà sản xuất 

2. Cảm kết giá 
bán hợp lý đối 
với quý khách 
hàng đối tác 

3. Bảo hành 12 
tháng theo tiêu 
chuẩn nhà sản 
xuất 

4. Miễn phí giao 
hàng trong nội 
thành TP HCM 

5.Hỗ trợ tư 
vấn khách 
hàng 24/7 

6.Luôn có chính 
sách hợp lý đối 
với các công ty 
thương mại & 
cửa hàng 

KHÁCH	HÀNG	TIÊU	BIỂU	2017	


