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I. VỀ CHÚNG TÔI 

ARICO (thành viên của Searefico Group) được thành lập năm 1977 tại thành phố Hồ Chí 
Minh. Với hơn 200 nhân viên có tay nghề cao, có kiến thức và kinh nghiệm lâu năm trong 
ngành Cơ Điện Lạnh, Arico tự hào là đơn vị luôn có những đóng góp tích cực trong việc cải 
thiện và nâng cao chất lượng đầu ra các sản phẩm của ngành công nghiệp chế biến thực 
phẩm và thủy hải sản xuất khẩu Việt Nam. 

Bằng những cải tiến và sáng tạo không ngừng, chúng tôi mang đến cho khách hàng sự hài 
lòng, an tâm trong mỗi sản phẩm. Tôn chỉ hành động luôn hướng về khách hàng đã giúp 
chúng tôi duy trì năng lực cạnh tranh trong một môi trường kinh doanh đầy biến động. 
“Sẵn sàng”, “Tin cậy”, “Sáng tạo”, “Chuẩn mực” & “Chất lượng vượt trội” là những từ khoá 
then chốt trong suốt chặn đường phát triển liên tục của chúng tôi.  

Cung cấp các giải pháp phục vụ ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và bảo quản lạnh 
là lĩnh vực hoạt động chính của Arico. Chúng tôi không ngừng nghiên cứu, cải tiến để đưa 
ra các giải pháp phục vụ công đoạn chế biến từ nguyên liệu thô đến hàng giá trị gia tăng 
trong chuỗi cung ứng thực phẩm; các giải pháp kho trữ lạnh thực phẩm tại các nhà máy 
chế biến, các kho lạnh thương mại & các kho lạnh trung tâm phục vụ ngành logistics. 

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp toàn diện từ Tư vấn, Thiết kế đến Sản 
xuất và các Dịch vụ kỹ thuật. 

Phương châm của chúng tôi là “Luôn đi cùng sự phát triển của bạn” 

www.arico.com.vn 
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II. THÔNG TIN CÔNG TY 

HOẠT	ĐỘNG	KINH	DOANH	

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi bao gồm các dịch vụ từ tham gia hoạch định tổng thể 
đến tư vấn, thiết kế; chế tạo, cung cấp, lắp dựng và chuyển giao; bảo trì. Với nguyên tắc 
làm việc kỷ luật, cùng sự thấu hiểu khách hàng đã giúp Arico liên tục cho ra đời những sản 
phẩm và giải pháp có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường.  

Lĩnh	vực	kinh	doanh:	

• Giải pháp phục vụ công nghệ chế biến & cấp trữ đông thực phẩm; 
• Giải pháp lạnh & luân chuyển sản phẩm phục vụ ngành F&B, sữa, dược phẩm; 
• Giải pháp kho lạnh, kho mát, vật liệu cách nhiệt; 
• Hệ thống lạnh công nghiệp; 
• Dịch vụ cơ điện công trình cho các nhà máy công nghiệp. 

	Hoạt	động:	

• Tư vấn, lập kế hoạch, quản lý dự án; 
• Thiết kế công trình, thiết kế chế tạo sản phẩm; 
• Sản xuất, chế tạo, tích hợp hệ thống; 
• Lắp đặt, quản lý công trình & dịch vụ bảo trì. 

 
Giải	pháp	Lạnh	công	nghiệp		

Arico	có	năng	lực	làm	tổng	thầu	thiết	kế	&	thi	công	

(D&B)	trọn	gói	các	hệ	thống	lạnh	NH3,	hệ	thống	lạnh	

Freon,	kho	trữ	&	kho	lạnh	các	loại,	hệ	thống	cơ	điện	

MEP	&	thiết	bị	phụ	trợ	cho	các	nhà	máy	công	nghiệp,	

nhà	máy	chế	biến	thực	phẩm,	chuỗi	cung	ứng	lạnh,	

siêu	thị…	

Thiết	bị	chế	biến	thực	phẩm		

Arico	 là	 đơn	vị	 thực	hiện	 đồng	bộ	 từ	 thiết	kế,	 sản	

xuất,	tích	hợp	đến	cung	cấp	lắp	đặt:	thiết	bị	cấp	đông	

IQF	các	loại,	tủ	đông,	hầm	đông,	các	giải	pháp	hấp	và	

làm	mát,	dây	 chuyền	 chế	biến,	 thiết	bị	 công	nghệ,	

bình	áp	lực,	tủ	điện	động	lực	&	điều	khiển…		

 

 Giải	pháp	kho	lạnh		

Chúng	tôi	có	đủ	khả	năng	cung	cấp	trọn	gói		các	giải	

pháp	 kho	 trữ	 lạnh	 từ	 khâu	 thiết	 kế	 đến	 lắp	dựng	

hoàn	chỉnh.	Các	giải	pháp	của	chúng	tôi	gồm	phòng	

sạch,	phòng	 lạnh,	xưởng	chế	biến…	để	phục	vụ	các	

ngành	F&B	,	HORECA,	logistics,	dược	phẩm…	



    Design, Consultancy  
Manufacturing & Engineering 

  

 
 
 
THE	COMPANY	SPECIALIZES	IN	INDUSTRIAL	REFRIGERATION	AND	FOOD	INDUSTRY	 TRANG	4	

LỊCH	SỬ	HÌNH	THÀNH	VÀ	PHÁT	TRIỂN	CỦA	ARICO	

Lịch	sử	hình	thành	

Lịch sử của chúng tôi được bắt đầu bằng sự ra đời của Xưởng cơ khí Phú Lâm, thành lập 
theo Quyết định số 1501/QD-UB của UBND TP. Hồ Chí Minh năm 1977. Cùng năm đó, 
chúng tôi ra mắt sản phẩm đầu tiên là hệ thống bể làm đá cây, một sản phẩm quan trọng 
phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến thủy sản sơ khai vào những năm 1970.  

Hệ thống lạnh và công nghệ làm lạnh là những nền tảng cốt lõi chúng tôi nổ lực xây dựng 
ngay từ những ngày đầu thành lập. Trong suốt chặng đường hơn 40 năm hình thành và 
phát triển, chúng tôi luôn tự hào là đơn vị đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của 
cả ngành lạnh công nghiệp và ngành chế biến thủy sản và thực phẩm tại Việt Nam. 

Các	cột	mốc	đáng	nhớ		

2020’s 2020 Nghiên cứu và phát triển thành công thiết bị hấp thực phẩm thế hệ 
thứ III. 

2010’s 2019 Ra mắt IQF tầng sôi thế hệ thứ III phục vụ cấp đông trái cây. 
Thiết kế & xây dựng kho lạnh tại quần đảo Solomon thuộc Nam Thái 
Bình Dương. 

2018 Tham gia đầu tư dây chuyền tự động nhập khẩu đồng bộ từ Italy để 
sản xuất vật liệu cách nhiệt xanh phục vụ ngành xây dựng. 
Lắp dựng kho lạnh tự động đầu tiên cao đến 22m cho VNM. 

2016 Trang bị công nghệ gia công kim loại tấm đồng bộ của Amada Nhật 
Bản và các hệ thống gia công trung tâm CNC cho nhà máy Cơ điện.  
Nâng cấp công nghệ phun foam cách nhiệt theo hướng xanh hóa và 
đảm bảo thân thiện với môi trường cho nhà máy Cách nhiệt. 

2014 Mở rộng thị trường xuất khẩu ra khỏi khu vực Đông Nam Á quen 
thuộc.  

2010 Arico chính thức hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy mới rộng 
25,000m² trong khu công nghiệp Tân Tạo. 

2000’s 2009 Searefico (SRF) niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. 
2006 Đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất thành công máy đá vảy bằng 

thép không gỉ. 
2004 Đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất thành công IQF siêu tốc tấm 

phẳng cho cá fillet. 
2003 Xuất khẩu IQF và tủ đông gió ra thị trường khu vực Đông Nam Á 

(Malaysia, Indonesia).  
2002 Ra mắt IQF tầng sôi đầu tiên cho sản phẩm dứa và trái cây.  
2001 Là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu và áp dụng thành công 

công nghệ Impingement vào các thiết bị cấp đông IQF.  
Đầu tư công nghệ hiện tại bán tự động nhập khẩu từ Châu Âu cho dây 
chuyền sản xuất tấm cách nhiệt PU.  

2000 Đơn vị đầu tiên sản xuất thành công thiết bị Spiral IQF. 
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1990’s 1999 Cổ phần hoá Searefico. 
Đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất thành công thiết bị cấp đông 
IQF (Individual Quick Freezer). 

1993 Đơn vị đầu tiên tại Việt nam sản xuất thành công Hầm đông gió và Tủ 
đông gió. 

1991 Xuất khẩu Panel cách nhiệt sang thị trường Nga. 
1990 Đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất thành công Tủ đông tiếp xúc. 

1980’s 1988 Đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất thành công Panel cách nhiệt PU.
1970’s 1977 Thành lập xưởng cơ khí Phú Lâm là tiền thân của Searefico và Arico. 

	

Xưởng	cơ	khí	Phú	Lâm		

Ngày 18/11/1977, xưởng cơ khí Phú Lâm được thành lập theo quyết định số 1501/QD-
UB của UBND TP.HCM. 

Đầu năm 1978, xưởng cơ khí Phú Lâm đã nghiên cứu và phát triển thành công hệ thống 
làm đá cây tự động. Đây là dấu mốc quan trọng hình thành kiến thức và kinh nghiệm trong 
việc nghiên cứu, sản xuất máy móc, thiết bị cho ngành lạnh công nghiệp nói chung và 
ngành chế biến thực phẩm, thủy sản nói riêng.  

Cuối năm 1988, xưởng cơ khí Phú Lâm sản xuất thành công Panel cách nhiệt đầu tiên tại 
Việt Nam. Cột mốc quan trọng này đã đánh dấu một kỷ nguyên mới trong ngành lạnh công 
nghiệp và cũng là một bước ngoặc lịch sử đưa chúng tôi trở thành đơn vị dẫn đầu trong 
lĩnh vực sản xuất panel & vật liệu cách nhiệt. Khách hàng có thêm phương án lựa chọn từ 
thị trường trong nước thay vì nhập khẩu từ nước ngoài như trước đây, tiết kiệm thời gian 
và chi phí đầu tư.  

Năm 1991, chúng tôi đã đạt được thành tựu vượt trội khi xuất khẩu thành công sản phẩm 
Panel cách nhiệt của mình vào thị trường Nga. 

Năm 1990, xưởng cơ khí Phú Lâm đã tạo nên một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử 
ngành chế biến thực phẩm và thủy sản Việt Nam bằng việc sản xuất thành công Tủ đông 
tiếp xúc đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây 
cũng là dấu mốc quan trọng của chúng tôi trong việc sản xuất thiết bị cấp đông cho ngành 
công nghiệp chế biến thực phẩm & thủy sản.  

	

Searefico	

Ngày 01/04/1993, Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) được thành lập theo quyết 
định số 95/TS/QDTC là doanh nghiệp nhà nước loại 1 trực thuộc Tổng Công ty XNK Thủy 
sản Việt Nam.  

Ngay sau khi thành lập, Searefico đã sáp nhập xưởng cơ khí Phú Lâm - đơn vị đang đứng 
đầu về công nghệ chế biến đông lạnh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong lĩnh 
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vực lạnh công nghiệp, Searefico cung cấp cho khách hàng các giải pháp về thiết kế, tư vấn, 
sản xuất hệ thống lạnh công nghiệp sử dụng trong ngành thực phẩm, thủy hải sản, nước 
giải khát cũng như ngành công nghiệp dược phẩm.  

Cũng trong năm 1993, với những thành tựu và kinh nghiệm được kế thừa từ xưởng cơ khí 
Phú Lâm, Searefico đã sản xuất thành công sản phẩm Tủ đông gió và Hầm đông gió đầu 
tiên tại Việt Nam. Sản phẩm Tủ đông gió và Hầm đông gió ra đời đáp ứng kịp thời nhu cầu 
của ngành chế biến thủy sản tại Việt Nam trong quá trình chuyển dịch hướng xuất khẩu 
từ xuất khẩu sản phẩm thô sang xuất khẩu các sản phẩm đã qua chế biến với giá trị cao.  

Nhờ tỷ lệ nội địa hóa cao trong mỗi sản phẩm, chúng tôi không chỉ giúp các nhà chế biến 
và xuất khẩu thực phẩm, thủy sản Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh bằng cách giảm sự 
phụ thuộc vào các loại máy móc đắt tiền từ châu Âu và Mỹ, mà còn là nền tảng nâng bước 
ngành thủy sản Việt Nam lên tầm cao mới trong những thập kỉ kế tiếp.  

Tháng 11 năm 1996, Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng (Searee) – một công ty đầu ngành về 
hệ thống lạnh và sản xuất thiết bị lạnh tại miền Trung chính thức sáp nhập vào Searefico. 
Việc sáp nhập Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng vào Searefico Group góp phần củng cố vị trí 
của Searefico Group trở thành công ty hàng đầu trong ngành lạnh công nghiệp và hệ thống 
lạnh trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 

Cùng với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, năm 1999, Searefico chính thức cổ phần hóa. 
Sự kiện này không chỉ là một cột mốc quan trọng của Searefico khẳng định vị thế dẫn đầu 
trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và chế biến thủy sản mà còn là bước đệm để 
Searefico khai thác, phát triển tiềm năng trong các lĩnh vực khác như: F&B, M&E, máy móc 
công nghiệp và thương mại.  

Năm 2009, Searefico chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán HoSE và trở 
thành công ty đại chúng được đánh giá là đơn vị đầu ngành trong các lĩnh vực hoạt động 
của Searefico.  

Hiện nay, Searefico nằm trong top 500 công ty lớn nhất tại Việt Nam và là công ty đứng 
thứ hai trong lĩnh vực M&E của Việt Nam. 

	

ARICO	

Tiền thân là Khối lạnh công nghiệp – Đây là khối đóng vai trò quan trọng trong sự phát 
triển của Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico).  

Kế thừa nền tảng kỹ thuật và thành tựu nghiên cứu của Xưởng cơ khí Phú Lâm và Công ty 
Cơ điện lạnh Đà Nẵng (Searee), khối lạnh công nghiệp đã đóng góp tích cực cho sự phát 
triển của ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam. 

Năm 1999, chúng tôi sản xuất thành công IQF lưới đầu tiên tại Việt Nam. Sự kiện này đánh 
dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của ngành công nghiệp chế biến thủy sản Việt 
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Nam. Kể từ thời điểm này, thay vì phải nhập khẩu những thiết bị IQF đắt tiền từ Nhật Bản, 
Mỹ và các nước châu Âu, các công ty chế biến thủy sản Việt Nam đã có sự lựa chọn tuyệt 
vời bằng một IQF Việt Nam, chất lượng quốc tế, giúp tiết giảm chi phí đầu tư, từ đó nâng 
cao khả năng cạnh tranh hơn nữa trên thị trường xuất khẩu thủy sản.  

Toàn cảnh Arico nhìn từ trên cao 

Không phụ lòng tin của khách hàng, chúng tôi liên tục phát triển những sản phẩm mới kịp 
thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.  

Những cột mốc lịch sử đáng nhớ của Arico được ghi dấu vào những năm 2000 – thời kỳ 
bùng nổ và phát triển của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và chế biến thủy sản tại 
Việt Nam. 

Năm 2000, chúng tôi là công ty đầu tiên tại Việt Nam sản xuất thành công IQF xoắn. 

Năm 2001, chúng tôi cũng là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng dây chuyền công nghệ 
hiện đại của châu Âu vào việc sản xuất tấm cách nhiệt PU. 

Cuối năm 2001, chúng tôi là công ty đầu tiên tại Việt Nam sản xuất thành công IQF siêu tốc 
(dùng công nghệ Impingement) và IQF tầng sôi sử dụng cho công nghiệp chế biến thủy 
sản, rau củ quả và trái cây. 

Năm 2003, chúng tôi là đơn vị đầu tiên xuất khẩu IQF và Tủ đông gió sang thị trường các 
nước ASEAN. Đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng cho việc Arico – một công ty đầu 
tiên tại Việt Nam xuất khẩu máy móc thiết bị, vươn mình thành công ra thị trường quốc tế 
và nhận được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng quốc tế.  

Năm 2004, chúng tôi trở thành công ty đầu tiên tại Việt Nam sản xuất thành công IQF siêu 
tốc tấm phẳng sử dụng cho việc cấp đông cá phi lê và thức ăn đóng gói. 
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Năm 2006, chúng tôi là công ty đầu tiên tại Việt Nam sản xuất thành công Máy đá vảy làm 
từ thép không gỉ với công suất lên tới 30 tấn/ngày.  

Từ những năm 2000, với nền tảng kỹ thuật vững chắc cùng với việc đẩy mạnh hoạt động 
nghiên cứu – phát triển, chúng tôi luôn giữ vững vị trí số 1 trong việc áp dụng công nghệ 
mới, hiện đại vào sản xuất máy móc, thiết bị cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm 
và thủy sản Việt Nam. 

Năm 2007, Arico được chính thức thành lập, trở thành công ty có tư cách pháp nhân và kế 
thừa toàn bộ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, dây chuyền thiết bị và hoạt động từ khối lạnh 
công nghiệp của Searefico. 

Năm 2014, các sản phẩm của Arico không chỉ tập trung phục vụ khách hàng tại thị trường 
Việt Nam, ASEAN mà còn hướng tới khách hàng ở thị trường quốc tế khác như Ấn Độ.  

Để thực hiện khát vọng “Luôn luôn đồng hành cùng sự phát triển của bạn”, Arico luôn nỗ 
lực đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, áp dụng các công nghệ kỹ thuật mới trong từng thiết 
kế và trong mỗi sản phẩm để luôn mang đến cho khách hàng thật nhiều những giá trị gia 
tăng.  

 

SƠ	ĐỒ	TỔ	CHỨC	
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TẦM	NHÌN	VÀ	SỨ	MỆNH		

Tầm	nhìn		

Là đối tác tin cậy hàng đầu trong khu vực.  

Luôn năng động, sáng tạo và có trách nhiệm trong việc cung cấp các giải pháp cơ điện lạnh 
và cấu kiện cách nhiệt cho ngành chế biến thực phẩm và xây dựng công trình.  

 

Sứ	mệnh	

Tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng vượt trội, đáp ứng cao nhất các tiêu chí về 
an toàn, tiết kiệm năng lượng để cộng giá trị tích cực cho Quý khách hàng của mình trong 
hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường. 

Không ngừng xây dựng và hoàn thiện môi trường làm việc để đảm bảo an toàn sức khỏe, 
khuyến khích sự sáng tạo và chia sẻ cơ hội phát triển cho mỗi thành viên và đối tác của 
Arico. Cùng chung tay xây dựng một cộng đồng thân thiện và hạnh phúc.  

 

Giá	trị	cốt	lõi		

Chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Quý khách hàng với sự sẵn sàng và độ tin cậy 
cao; không ngừng cải tiến khoa học công nghệ, luôn hướng đến sự chuẩn mực và chất 
lượng vượt trội.  

 

AVAILABILITITY     RELIABILITY    INNOVATION    CONFORMITY    OUTSTANDING QUALITY 
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Năm giá trị cốt lõi của Arico: 

 AVAILABILITITY	–	SẴN	SÀNG		
‐ Luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách hàng là ưu tiên hàng đầu của 

chúng tôi. 
‐ Mọi nhu cầu của các bạn đều sẽ có giải pháp phù hợp tại Arico. 
‐ Arico sẵn sàng và luôn mong muốn tham gia cộng giá trị tích cực 

cho tất cả đối tác của mình 

 RELIABILITY	–	TIN	CẬY		
‐ Arico luôn áp dụng những công nghệ hiện đại để đảm bảo chất 

lượng và độ tin cậy cho từng sản phẩm. 
‐ Chú trọng sự chân thành, biết lắng nghe và luôn tìm kiếm giải pháp 

phù hợp cho từng yêu cầu của Quý khách hàng. 
‐ Chữ “Tín” là giá trị quan trọng và xuyên suốt của chúng tôi. 

 INNOVATION	–	SÁNG	TẠO	
‐ Arico luôn khát khao sự hoàn hảo và nỗ lực sáng tạo không ngừng 

trong mọi hoạt động để cộng thêm giá trị cho Quý khách hàng của 
mình. 

‐ Chúng tôi chú trọng xây dựng môi trường cộng tác thân thiện và 
khuyến khích sự sáng tạo tích cực ở mỗi thành viên Arico. 

‐ Sáng tạo và phát triển các sản phẩm với hiệu suất cao hơn, thân 
thiện với môi trường là trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng của 
Arico. 

 CONFORMITY	–	CHUẨN	MỰC	
‐ Arico luôn tuân thủ và áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định của 

ngành nghề và tôn trọng các chuẩn mực xã hội để không ngừng phát 
triển môi trường làm việc đảm bảo an toàn sức khỏe, sống có trách 
nhiệm với cộng đồng. 

‐ Chúng tôi nổ lực thỏa mãn Quý khách hàng của mình qua từng sản 
phẩm và dịch vụ với mục đích xây dựng mối quan hệ đối tác B2B dài 
lâu. 

‐ Am hiểu môi trường kinh doanh, có kinh nghiệm lâu năm về ngành 
nghề và tôn trọng sự đa dạng là chuẩn mực trong mọi hoạt động của 
Arico. 

 OUTSTANDING	QUALITY	‐	CHẤT	LƯỢNG	VƯỢT	TRỘI	
‐ Chất lượng cấp độ A là mục tiêu của Arico trong mọi sản phẩm và 

dịch vụ. 
‐ Trao giải pháp phù hợp với sự tận tâm và luôn hoàn thiện trong 

từng sản phẩm là trách nhiệm của chúng tôi để đáp lại sự tin cậy 
của Quý khách hàng. 

‐ Với chúng tôi, chất lượng là nền tảng trong mọi mối quan hệ giữa 
Arico và Quý khách hàng của mình. 
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NĂNG	LỰC	TÀI	CHÍNH:	

 Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu  

 Vốn điều lệ  : 100 Tỷ VND 

 Giấy chứng nhận ĐKKD số :  0305429178 
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III. SẢN PHẨM & CƠ SỞ HẠ TẦNG 

SẢN	PHẨM,	DỊCH	VỤ	TIÊU	BIỂU		

Arico mang đến cho khách hàng sự đa dạng về sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi có đủ năng 
lực để thực hiện dự án theo hình thức “chìa khóa trao tay” cho đến việc cung cấp và lắp 
đặt các thiết bị, hệ thống đơn lẻ phù hợp với nhu cầu chuyên biệt của từng khách hàng. 

Sản phẩm của chúng tôi bao gồm từ việc thiết kế và lắp dựng nhà máy; cho đến thiết kế, 
chế tạo, lắp đặt và chuyển giao các dây chuyền công nghệ lạnh cho các nhà máy chế biến 
thực phẩm. Một số sản phẩm tiêu biểu của chúng tôi:  

 IQF (Thiết bị cấp đông nhanh dạng băng chuyền) và Tái đông 

 Hầm đông gió, tủ đông gió 

 Tủ đông tiếp xúc 

  Máy đá vảy & Hệ thống kho trữ và phân phối đá vảy 

 Kho lạnh, kho mát và các loại cửa cách nhiệt 

 Thiết bị hấp và làm nguội  

 Dây chuyền chế biến thực phẩm và các thiết bị phụ trợ 

 Dàn ngưng thép không gỉ 

 Bình áp lực 

 Hệ thống thiết bị lạnh 

 Hệ thống điều hoà không khí, hệ thống nước, hệ thống thông gió  

 Tủ điện động lực và điều khiển tích hợp hệ thống PLC 

 Hệ thống theo dõi, giám sát và điều khiển (SCADA) / Hệ thống quản lý nhà máy 
(FMS) 

Với vai trò là một nhà cung cấp giải pháp trọn gói, Arico cam kết mang đến cho khách hàng 
những thiết kế, biện pháp kỹ thuật hiệu quả về mặt chi phí; sản phẩm và dịch vụ chất lượng 
vượt trội, góp phần nâng cao tính cạnh tranh cho các Quý khách hàng của chúng tôi.  

Nhờ những mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng và những trải nghiệm trong suốt những 
năm tháng đồng hành cùng ngành nghề chế biến & bảo quản thực phẩm ở Việt Nam và cả 
thị trường nước ngoài, chúng tôi đã có được những thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu khách 
hàng và những khuynh hướng yêu cầu từ thị trường. Chúng tôi tự tin sẽ mang đến cho Quý 
khách hàng của mình những sản phẩm, dịch vụ với chất lượng và chi phí đầu tư hợp lý.  
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IQF Siêu tốc lưới  Dây chuyền IQF siêu tốc lưới 

Mạ băng, Hoá cứng & Tái đông Băng chuyền Tái đông  

IQF siêu tốc tấm phẳng   IQF cấp đông sản phẩm tẩm bột  

IQF cấp đông kem  IQF xoắn  
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IQF tầng sôi Tủ đông tiếp xúc 

Tủ đông gió Máy đá vảy & kho trữ đá tự động 

Thiết bị hấp và làm nguội Thiết bị làm nguội 

Dàn ngưng bằng thép không gỉ Bình áp lực 
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Hệ thống thiết bị lạnh Hệ thống điện, tủ bảng điện  

SCADA / FMS / Tự động hoá nhà máy  Kho lạnh / Kho mát / Kho walk-in 

Dây chuyền chế biến thực phẩm Thiết kế và lắp đặt 

Dịch vụ bảo trì  Dịch vụ tư vấn  
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CƠ	SỞ	HẠ	TẦNG	

Khu tổ hợp nhà máy và văn phòng 
Arico được xây dựng khang trang, hiện 
đại trên diện tích hơn 25.000m² tại 
Khu công nghiệp Tân Tạo TP. HCM. 
Chúng tôi có nhà máy cơ điện và nhà 
máy cách nhiệt.  

Nhà máy cơ điện, với các trang thiết bị 
gia công cơ khí tiên tiến và có tính tự 
động cao. Đội ngũ thiết kế năng động, 
am hiểu công nghệ chế biến thực phẩm; đội ngũ kỹ thuật viên lâu năm kinh nghiệm và 
lành nghề. Arico đủ năng lực tạo ra các sản phẩm có chất lượng vượt trội, đáp ứng các tiêu 
chuẩn nghiêm ngặt của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. 

Chúng tôi có đầy đủ các loại máy gia công cắt gọt kim loại với khả năng công nghệ để gia 
công từ các chi tiết tinh xảo cho đến cắt gọt các chi tiết trụ có đường kính đến 3m. Với nền 
tảng gồm: dây chuyền tự động cắt, bẻ kim loại tấm được nhập khẩu đồng bộ từ Amada 
Nhật Bản (Fiber laser, máy đột, máy chấn & cắt CNC); dây chuyền xử lý bề mặt; các trạm 
gia công CNC; cắt và lốc tole… cho phép đội ngũ kỹ sư của Arico triển khai các phương án 
thiết kế mới nhất áp dụng CAD, 3D Sheet metal và FED (finite element analysic) để không 
ngừng hoàn thiện các giải pháp và sản phẩm cung cấp cho khách hàng. 

Tổng quan nhà máy cơ điện Tổng quan nhà máy thiết bị 

Dây chuyển sản xuất kim loại tấm Máy cắt laser 
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Máy chấm bẻ CNC  Máy uốn Roundo 

Máy tiện đứng hai trụ  Khu vực lắp đặt tủ điện  

Máy tiện, phay CNC  Khu vực sản xuất đột & chấn bẻ 

Khu vực sản xuất Bình áp lực Khu vực sản xuất Máy đá vảy 

 



    Design, Consultancy  
Manufacturing & Engineering 

  

 
 
 
THE	COMPANY	SPECIALIZES	IN	INDUSTRIAL	REFRIGERATION	AND	FOOD	INDUSTRY	 TRANG	18	

Khu vực tập lắp đặt máynén Khu vực sản xuất dàn ngưng 

Vận chuyển tủ đông đến dự án  Chuyển thiết bị IQF đi công trường 

Nhập khẩu máy nén lạnh  Xuất khẩu thiết bị sang thị trường Ấn Độ  
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Arico có nhà máy sản xuất Panel cách nhiệt PU được đầu tư dây chuyền bán tự động nhập 
khẩu từ châu Âu với công nghệ phun foam áp lực cao, thân thiện với môi trường (không 
sử dụng HCFC giúp bảo vệ tầng Ozone). 

Nhà máy sản xuất tấm cách nhiệt Hệ thống bơm định lượng cao áp 

Dây chuyền tạo hình tole Dây chuyền sản xuất tấm cách nhiệt  

Dây chuyền đóng gói tự động Khu vực thành phẩm 
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CUNG	CẤP	&	THI	CÔNG	LẮP	ĐẶT	HTL,	NHÀ	MÁY	THỰC	PHẨM,	KHO	LẠNH 

Với các kinh nghiệm thu được từ 
nhiều dự án lớn trên khắp Việt 
Nam, Ấn Độ, Cambodia…vv đã giúp 
đội ngũ Quản lý dự án của chúng tôi 
trở thành những chuyên gia đủ 
năng lực đối mặt với những thách 
thức phức tạp trong lĩnh vực Quản 
lý dự án; Quản lý công trường; 
Quản lý nhà thầu phụ; HSE; Kiểm 
soát chất lượng.   

Chúng tôi tuân thủ:  

 PMBOK: trong việc quản lý dự án  

 HSE : Chương trình Sức khoẻ, An toàn & Môi trường  

Bằng sự chuẩn bị chu đáo, tận tâm trong từng hạng mục công việc, chúng tôi luôn hướng 
đến mục tiêu phải hoàn thành các công trình nhanh chóng, đáp ứng đúng tiến độ dự án và 
mang lại giá trị thực tiễn cao cho khách hàng. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là mang 
đến cho Quý khách hàng của mình những dịch vụ tốt nhất trên thị trường.  

Đào tạo an toàn lao động tại công trình Chuẩn bị lắp dựng kho lạnh 

Cẩu chuyển máy nén kho lạnh  Lắp đặt đường ống hệ thống lạnh 
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Lắp đặt dàn ngưng   Lắp đặt Panel cao 22m cho kho ASRS   

Kiểm tra đấu nối dàn ngưng  Lắp đặt hệ thống lạnh NH3 

Kiểm định phòng máy  Lắp đặt hệ thống lạnh Freon  
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Hệ thống nước lạnh nhà máy sữa  SCADA cho hệ thống lạnh 

Vận hành hệ thống điện Vận hành hệ thống lạnh 

Đào tạo vận hành HTL (Lý thuyết) Đào tạo vận hành HTL (Thực hành) 
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Lắp đặt nhà máy chế biến thực phẩm Lắp đặt dây chuyền sản xuất cá  

Chuẩn bị lắp kho lạnh  Lắp dựng kho lạnh 

Lắp đặt nhà xưởng Lắp đặt kho lạnh tự động 
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Lắp đặt cửa cách nhiệt  Kiểm tra cửa trượt cách nhiệt 

Cung cấp & lắp đặt hệ thống cửa  Lắp đặt nhà máy chế biến RTE 

Lắp đặt IQF tầng sôi cho trái cây  Dây chuyền IQF (dự án nước ngoài) 

Dây chuyền IQF (dự án nước ngoài) Dây chuyền IQF (dự án nước ngoài) 
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IV. KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 

Khách hàng của chúng tôi bao gồm các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh 
vực kinh doanh khác nhau, đặc biệt là trong ngành công nghiệp thực phẩm.  

Một số khách hàng tiêu biểu của chúng tôi có thể kể đến như sau: 
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V. ĐỐI TÁC VÀ NHÀ CUNG CẤP 

Chúng tôi có mối quan hệ OEM vững chắc với nhiều nhiều nhà cung cấp uy tín trên thế 

giới.  

Một số nhà cung cấp tiêu biểu có thể kể đến như sau:  
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VI. DỰ ÁN TIÊU BIỂU – TỪ NĂM 2009  

STT	 ĐỊA	ĐIỂM	 DỰ	ÁN	 HẠNG	MỤC	CUNG	CẤP	 NĂM	

137	 ẤN	ĐỘ	 ECS	

Cung cấp trọn gói hệ thống dây 
chuyền nấu và thiết bị IQF cho hàng 
tôm, bao gồm:  
‐ Thiết bị hấp đa tầng, công suất 

750 kg/giờ 
‐ Thiết bị làm mát kiểu mưa rơi, 

công suất 750 kg/giờ  
‐ IQF siêu tốc lưới công suất 750 

kg/giờ  
‐ Mạ băng nhưng Double-Dip, 

công suất 900 kg/giờ 
‐ Hóa cứng công suất 900 kg/giờ  
‐ Tái đông siêu tốc công suất 

900 kg/giờ  
‐ Băng tải gom thành phẩm   

2020 

136	 BÌNH	DƯƠNG	 THIÊN	NAM	

 Thiết kế, cung cấp và lắp đặt trọn 
gói hệ thống lạnh cho Trung tâm 
phân phối Đồng An, bao gồm:  
‐ 5500 m² PIR panel cho kho 

lạnh, hành lang và trần kho 
lạnh thành phẩm.  

‐ Thiết bị tải hàng cho phòng 
lạnh.  

‐ Hệ thống lạnh multiPAC freon 
và hệ thống thông gió.  

2020 

135	 LONG	AN		 DELTECH		

Cung cấp, lắp đặt 9600 m² panel 
cách nhiệt cho tường  bên ngoài và 
hành lang bên trong nhà máy sản 
xuất. 

2020 

134	 BẾN	TRE	 GO	BẾN	TRE	|	
CBM	

Cung cấp và lắp đặt trọn gói hệ 
thống lạnh bao gồm:  
‐ Panel cách nhiệt cho toàn bộ 

kho lạnh, phòng lạnh của siêu 
thị.  

‐ Hệ thống lạnh freon  
‐ Hệ thống cấp nguồn, hệ thống 

giám sát nhiệt độ trung tâm, 
đường ống cho kho lạnh và 
showcase. 

2020 

133	 HỒ	CHÍ	MINH	 SAIGON	FOOD	
Cung cấp, lắp đặt trọn gói thiết bị 
hệ thống lạnh và nâng cấp nhà 
xưởng số 01 và số 04.  

2020 

132	 HẢI	PHÒNG	 DKP		
(GIAI	ĐOẠN	1)	

Cung cấp và lắp đặt trọn gói hệ 
thống lạnh freon, panel cách nhiệt 
và hệ thống cửa cách nhiệt cho kho 
lạnh công suất 1200T.  

2020 
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131	 ĐỒNG	THÁP SÁNG	NGỌC	

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết 
bị lạnh, kho lạnh và hệ thống lạnh 
cho Nhà máy chế biến cá nguyên 
liệu Sáng Ngọc:  
‐ Hệ panel cách nhiệt kho lạnh 

100MT 
‐ 03 bộ cửa bản lề kích thước 

1200W * 2000H 
‐ 02 Hầm đông gió 5000 kg/mẻ  
‐ Hệ thống lạnh trung tâm 

2020 

130	 SÓC	TRĂNG	 THÁI	HOÀ	

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết 
bị lạnh cho Nhà máy chế biến Thực 
Phẩm Thái Hoà:  
‐ 02 Băng tải chế biến Sushi 
‐ 04 Băng tải chế biến Nobashi 

và tôm tẩm bột  
‐ 10 máy chiên tôm tẩm bột  
‐ 02 Băng tải làm nguội  
‐ 01 hệ thống cấp và thu hồi dầu 

sau chiên 

2020 

129	 ĐỒNG	NAI	 KIRIN	

Cung cấp và lắp đặt trọn gói hệ 
thống lạnh cho nhà máy sản xuất Sô 
cô la:  
‐ Hệ thống lạnh gồm 5 cụm máy 

nén 
‐ Hệ thống điện động lực và điều 

khiển trung tâm cho hệ thống 
lạnh 

‐ Thiết bị làm lạnh nước -23oC 
‐ Kết nối hệ thống lạnh với dây 

chuyền sản xuất của nhà máy. 

2020 

128	 BẠC	LIÊU		 MINH	HẢI	(F69)	 Cung cấp và lắp đặt kho lạnh công 
suất 500T.  2020 

127 CA	MAU		 TOM	MIEN	NAM	

Cung cấp và lắp đặt trọn gói thiết bị 
lạnh cho Nhà máy chế biến thuỷ sản 
Tôm Miền Nam:  
‐ Kho lạnh 600T 
‐ Dây chuyền IQF siêu tốc lưới 

1500 kg/giờ;  
‐ Một tái đông 1800 kg/giờ; 
‐ Một nạp liệu tay 1500kg/giờ;  
‐ Hệ đá vẩy 30 tấn/ngày; 
‐ Hệ thống lạnh trung tâm NH3. 

2019 

126 SOLOMON	 SOLTUNA	

Cung cấp và lắp đặt trọn gói Kho 
lạnh và khu phức hợp văn phòng: 
‐ Kho lạnh 4,000 bins, hành lang, 

hệ thống cửa xuất nhập hàng.  

2019 
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‐ Hệ thống thiết bị trung tâm 
NH3 và hệ điều khiển, giám sát 
tự động. 

‐ Hệ nhà thép tiền chế (PEMB) và 
xây dựng cho kho lạnh 4,000 
bins, văn phòng làm việc và các 
phòng chức năng điều hành 
kho lạnh. 

125 SÓC	TRĂNG	 THÁI	HOÀ	

Cung cấp, lắp đặt trọn gói Hệ thống 
thiết bị lạnh cho Nhà máy Chế biến 
Thực phẩm Thái Hoà:  
‐ 02 Full-line băng chuyền IQF 

siêu tốc lưới công suất 1,000 
kg/h bao gồm thiết bị nạp liệu, 
thiết bị làm cứng và băng 
chuyền tái đông;  

‐ 02 băng chuyền IQF tempura 
đôi công suất 500 kg/h; 

‐ Hệ thống băng chuyền hấp 
công suất 1,000 kg/h kèm nồi 
hơi và hệ thống cấp hơi.  

‐ 05 máy đá vảy công suất 
15T/ngày; 

‐ Hệ kho lạnh và kệ kho sức chứa 
912 Pallets; 

‐ Hệ làm lạnh nước chế biến 10 
m3/hr;  

‐ Hệ ĐHKK cho toàn bộ phân 
xưởng chế biến  

‐ Hệ thống lạnh trung tâm NH3. 

2019 

124 TP	HCM	 BÁCH	HOÁ	XANH	

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hoàn 
chỉnh trung tâm phân phối hàng 
hoá Trần Đại Nghĩa:  
‐ Hệ panel cách nhiệt toàn bộ 

tường, trần cho trung tâm phân 
chia hàng 1,800m².  

‐ Hệ thống cửa xuất nhập hàng 
và giải pháp ngăn ẩm cho khu 
vực xuất nhập hàng.  

‐ Thiết bị hệ thống lạnh trung 
tâm và hệ điều khiển, giám sát 
tự động.  

2019 

123 SÓC	TRĂNG	 STAPIMEX	

Cung cấp, lắp đặt thiết bị cấp đông 
series POW Freezer SFW180135-
2AF-11F 600 Kg/h cho mặt hàng 
Tôm tẩm bột chiên với 2 belt riêng 
kèm hệ thống điều khiển trung tâm. 

2019 
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122 KHÁNH	
HOÀ	 MARISO	

Cung cấp, lắp đặt trọn gói hệ thống 
Băng chuyền chế biến cá ngừ hấp 
với 250 vị trí thao tác:  
‐ 05 Băng chuyền loại bỏ đầu cá 

ngừ; 
‐ 05 Băng chuyền làm sạch và 

cạo loi cá ngừ; 
‐ Hệ băng tải gom và phân loại 

phế phẩm chế biến . 

2019 

121 LONG	AN	 GN	

Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị 
lạnh cho Nhà máy Chế biến Thực 
phẩm GN2: 
‐ Băng chuyền IQF Siêu tốc tấm 

phẳng 500 kg/h;  
‐ Băng chuyền IQF siêu tốc belt 

lưới 500 kg/h; 
‐ 13 tủ đông gió 500 kg/h;  
‐ Kho lạnh thành phẩm 1,000MT; 
‐ Tủ đông tiếp xúc 1000 kg/h; 
‐ 15 Kho mát  

2019 

120 LONG	AN	 CÁT	HẢI	

Cung cấp, lắp đặt trọn gói hệ thống 
băng chuyền IQF siêu tốc tấm 
phẳng 650 kg/h và hệ thống thiết bị 
lạnh trung tâm NH3. 

2019 

119 BÌNH	ĐỊNH	 AN	HẢI	

Cung cấp, lắp đặt trọn gói Hệ thống 
thiết bị lạnh cho Nhà máy Thuỷ sản 
An Hải:  
‐ 04 Hầm đông gió liên hoàn 

công suất 32,000 kg/mẻ;  
‐ 02 Hầm đông gió liên hoàn 

công suất 13,000 kg/mẻ;  
‐ 02 Máy đá vảy công suất 

10T/ngày;  
‐ Hệ kho lạnh sức chứa 2,800 

Pallets, kho tiền đông, hành 
lang lạnh;  

‐ Hệ làm lạnh nước chế biến 
10m3/hr; 

‐ Hệ ĐHKK cho toàn bộ xưởng 
chế biến;  

‐ Hệ thống lạnh trung tâm NH3. 

2019 

118 HÀ	NỘI	 SK	LOGISTIC	

Thiết kế, cung cấp, thi công trọn gói 
hệ thống kho lạnh Quang Minh:  
‐ Hệ kho lạnh 12,800 Pallets 
‐ Hệ thống cửa đóng mở nhanh 2 

lớp thiết kế đặc biệt cho kho 
lạnh 

2019 
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‐ Hệ thống cửa xuất nhập hàng 
(6 cho container, 11 cho xe tải 
thùng) 

‐ Giải pháp cách ẩm tối ưu nền 
kho lạnh  

117 SÓC	TRĂNG	 STAPIMEX	

Cung cấp, lắp đặt trọn gói Hệ thống 
thiết bị lạnh cho Nhà máy Chế Biến 
Thuỷ sản An Phú 3:  
‐ 03 Băng chuyền cấp đông BQF 

công suất 2,000 kg/h; 
‐ Kho lạnh không mái che sức 

chứa 4,600 Pallets, hành lang 
lạnh;  

‐ 02 Kho mát bảo quản 100MT 
‐ Hệ thống cửa trượt, cửa đóng 

mở nhanh, dock xuất nhập 
hàng cho kho lạnh; 

‐ Hệ thống lạnh trung tâm NH3. 

2019 

116 SAO	TA	 SÓC	TRĂNG	

Cung cấp, lắp đặt Hệ thống kho lạnh 
hành lang và thiết bị lạnh cho kho.  
‐ Kho lạnh sức chứa 6,356 

Pallets kèm hành lang lạnh.  
‐ Hệ thống cửa trượt, cửa đóng 

mở nhanh, dock xuất nhập 
hàng.  

‐ Các dàn lạnh Penhouse cho kho 
lạnh và dàn lạnh hành lang.  

2019 

115 ĐÀ	LẠT	 VIÊN	SƠN	

Cung cấp, lắp đặt trọn gói hệ thống 
kho lạnh, kho mát cho Nhà máy Chế 
biến Nông sản Xuất khẩu Viên Sơn:  
‐ Kho lạnh sức chứa 400 Pallets 

kèm hành lang lạnh.  
‐ Kho sức chứa 250 Pallets  
‐ Hệ thống thiết bị lạnh cho kho 

lạnh và kho mát. 

2019 

114 BẠC	LIÊU	 MINH	HẢI	
Cung cấp, lắp đặt trọn gói hệ thống 
kho lạnh 500MT và kết nối Hệ 
thống lạnh hiện hữu. 

2019 

113 LONG	AN	 THỌ	PHÁT	
Cung cấp, lắp đặt trọn gói toàn bộ 
tường, trần nhà xưởng 37,000 m² 
pannel cách nhiệt PUR.  

2019 

112 TP	HCM	 TRUNG	MINH	
THÀNH	

Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống 
kho lạnh trung tâm phân phối sức 
chứa 600 Pallets: 
‐ Panel cách nhiệt, cửa cách 

nhiệt, hệ thống cửa xuất nhập 

2019 
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hàng cho kho lạnh, hành lang 
lạnh và phòng đóng gói. 

‐ Hệ thống thiết bị lạnh trọn gói 
và hệ điều khiển. 

111 SÓC	TRĂNG	 STAPIMEX	

Cung cấp, lắp đặt trọn gói hệ thống 
thiết bị lạnh cho nhà máy An Phú 1: 
‐ Hệ thống máy đá vẩy 195 tấn/ 

ngày.	
‐ Thiết bị làm nước lạnh sản xuất 

20m3/h.	
‐ Hệ thống thiết bị lạnh trung 

tâm NH3. 

2019 

110 THANH	
HÓA	 VIET	AVIS	

Cung cấp, lắp đặt trọn gói hệ thống 
thiết bị lạnh cho nhà máy chế biến 
gà công suất 8000 con/giờ.  

2019 

109 LÂM	ĐỒNG	 DJF	

Cung cấp, lắp đặt trọn gói hệ thống 
thiết bị cấp đông tầng sôi 1000 
kg/h:  
‐ 01 Uni-Fluidized IQF 1400 

Kg/h thế hệ 3, kèm hệ 
Automatic Air Defrost System 
và hệ Air Blowing Control cho 
Uni-Fluidized IQF.  

‐ 01 Băng tải nâng chuyển và nạp 
liệu đi kèm Uni-Fluidized IQF. 

‐ Hệ thống thiết bị lạnh NH3 và 
hệ thống điều khiển trung tâm. 

2019 

108 LÂM	ĐỒNG	 NANOGEN	 Cung cấp và lắp đặt Panel phòng 
sạch. 2018 

107 KHÁNH	
HÒA	

MARISO	

Cung cấp và lắp đặt hệ thống lạnh 
cho hầm cấp đông, kho lạnh, tiền 
đông, điều hòa không khí, làm lạnh 
nước và lắp đặt hệ thống thông gió 
cho nhà máy Chế biến thủy sản. 

2018 

106 TÂY	NINH	 THUẬN	VIỆT	
Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết 
bị lạnh cho nhà máy chế biến trái 
cây Tanifood. 

2018 

105 SÓC	TRĂNG	 STAPIMEX	 Cung cấp và lắp đặt băng chuyền 
mạ băng và tái đông 1200kg/h. 

2018 

104 TP.HCM	 SÀI	GÒN	FOOD	

Cung cấp, lắp đặt trọn gói hệ thống 
2 băng chuyền cấp đông siêu tốc 
tấm phẳng 500 kg/h và hệ thống 
thiết bị IQF. 

2018 

103 HÀ	NỘI	
VINAMILK	–	CHI	
NHÁNH	TIÊN	
SƠN	

Cung cấp và lắp đặt Kho lạnh tự 
động Tiên Sơn. 

2018 
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102 
BÌNH	
DƯƠNG	

CÔNG	TY	CP	HÓA	
CHẤT	Á	CHÂU	

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết 
bị lạnh cho Kho mát. 2018 

101 KHÁNH	
HÒA	 HẢI	VƯƠNG	 Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết 

bị lạnh cho phân xưởng hấp. 2018 

100 LONG	AN	 SUNRISE	
Cung cấp và lắp đặt panel nhà 
xưởng. 2018 

99 SÓC	TRĂNG	 STAPIMEX	 Cung cấp và lắp đặt Panel Kho mát 
và nhà xưởng.  2018 

98 CAMBODIA	 PPH	 Hệ thống Walk-in-Storage cho nhà 
hàng khách sạn PhnomPenh. 

2018 

97 TP.HCM	
CÔNG	TY	TNHH	
NHÀ	THÉP	TRÍ	
VIỆT	

Cung cấp panel vách cho dự án 
Trung tâm phân phối Dược Hoàng 
Đức. 

2018 

96 TP.HCM	 CÔNG	TY	CP	SX	
TÂN	VIỆT	XUÂN	

Cung cấp panel trần phòng rót cho 
Nhà máy Sữa Tân Việt Xuân tại Củ 
Chi. 

2018 

95 BẾN	TRE	
CÔNG	TY	CP	XNK	
THỦY	SẢN	BẾN	
TRE	

Cung cấp panel và hệ thống lạnh 
cho nhà máy Thủy Sản Bến Tre. 
 

2018 

94 TP.HCM	 LÝ	BẢO	MINH	
Hệ thống Walk-in-Storage cho dự 
án nhà hàng khách sạn Đông 
Phương, Tondo. 

2018 

93 
QUẢNG	
BÌNH,	PHÚ	
QUỐC	

LÝ	BẢO	MINH	
Hệ thống Walk-in-Storage cho dự 
án Vin Quảng Bình, Vin Phú Quốc, 
Vinoesis,… 

2018 

92 PHÚ	QUỐC	 LÝ	BẢO	MINH	 Hệ thống Walk-in Storage cho Dự 
án Casino, Beer Festival… 

2018 

91 TP.	HCM	 CÔNG	TY	TNHH	
HOA	380	

Cung cấp và lắp đặt chuỗi 
Showroom trưng bày và lưu trữ 
hoa. 

2018 

90 TP.	HCM	 KIẾN	TẠO	 Cung cấp Panel và Cửa cách nhiệt 
cho tủ sấy Bắc Ninh, Bình Dương.  2018 

89 LẠNG	SƠN	 BTI	 Hệ thống Walk-in-Storage cho dự 
án Vincom Lạng Sơn. 2018 

88 HCM	
CÔNG	TY	CP	TM	
DV	MAI	NGUYỄN	

Cung cấp hệ thống lạnh và thông 
thoáng cho dự án Cosmos Q2. 2018 

87 ĐỒNG	NAI	 TÍN	NGHĨA	
Cung cấp hơn 2000m² Panel nhà 
xưởng cho nhà máy sản xuất café 
hòa tan Tín Nghĩa. 

2018 

86 HÀ	NỘI	 DƯỢC	TÂM	BÌNH	

Cung cấp 4500 m² Panel cách nhiệt 
và cửa nhà xưởng cho nhà máy sản 
xuất thuốc và thực phẩm chức năng 
Gia Lâm. 

2018 

85 HƯNG	YÊN	 TRANSIMEX	 Cung cấp hệ thống lạnh trung tâm 
cho kho lạnh 10.000 Pallets. 

2018 

84 ẤN	ĐỘ	 VVM	 Cung cấp và lắp đặt băng chuyền 
mạ băng và tái đông 750kg/h. 2018 
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83 ẤN	ĐỘ	 BMR	
Cung cấp và lắp đặt Full line làm 
nguội và cấp đông IQF 600 Kg/h. 2018 

82 ẤN	ĐỘ	 NAS	FISHERIES	
Cung cấp và lắp đặt Full line IQF 
750 kg/h, 2 Tủ đông tiếp xúc 768 
kg/mẻ.  

2017 

81 TP.	HCM	
CTY	CP	SỮA	VIỆT	
NAM	–	NM	SỮA	
SÀI	GÒN	

Cung cấp và lắp đặt kho lạnh tự 
động ASRS cao 22m. 2017 

80 TP.	HCM	

CTY	CP	SỮA	VIỆT	
NAM	‐	NHÀ	MÁY	
SỮA	TRƯỜNG	
THỌ	

Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh hệ 
máy nước lạnh NH3. 

2017 

79 HẢI	DƯƠNG
VIFON	HẢI	
DƯƠNG	

Cung cấp và thi công trọn gói 2000 
Panel trần, tường và Cửa cách nhiệt 
cho Nhà máy VIFON Hải Dương. 

2017 

78 TP.	HCM	

CÔNG	TY	CỔ	
PHẦN	CHĂN	
NUÔI	C.P		VIỆT	
NAM	

Cải tạo và nâng cấp Hệ thống lạnh 
phân xưởng Catherling, nhà máy 
chế biến thịt.  

2017 

77 CẦN	THƠ	 SỮA	CẦN	THƠ	
Cung cấp và lắp đặt hệ thống lạnh 
công nghiệp. 2017 

76 TP.	HCM	 SÀI	GÒN	FOOD	
Cung cấp và lắp đặt các thiết bị lạnh 
cho dự án phân xưởng chế biến 
mới. 

2017 

75 LONG	AN	 TOÀN	PHÁT	

Cung cấp và lắp đặt trọn bộ Hệ 
thống thiết bị lạnh và Kho lạnh 
1540 pallets cùng các hệ thống Kho 
mát cho nhà máy chiếu xạ nông – 
thủy hải sản. 

2017 

74 TP.HCM	 ĐẠI	TÂN	VIỆT	

Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh 
toàn bộ thiết bị Hệ thống lạnh, 
Panel kho lạnh và cửa cho dự án 
kho mới Cát Lái.  

2017 

73 TP.	HCM	 TINH	KỲ	CO.,	
LTD.	

Cung cấp toàn bộ hệ thống panel 
cách nhiệt cho dự án siêu thị 
VinMart Hà Tĩnh. 

2017 

72 TP.	HCM	 VEE	
Cung cấp toàn bộ panel cách nhiệt 
cho dự án siêu thị Auchan tại TP 
HCM 

2017 

71 CAMBODIA	
E.C	
REFRIGERATION	
CO.,	LTD.	

Cung cấp kho lạnh. 2017 

70 ẤN	ĐỘ	 RMI	 Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh 03 
tủ đông tiếp xúc 1056kg/mẻ. 2017 

69 ẤN	ĐỘ	 CAQ	
Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh 01 
tủ đông tiếp xúc 1000kg/mẻ và gói 
nâng cấp thiết bị tái đông. 

2017 
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68 ĐỒNG	THÁP HÙNG	CÁ	
Cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ 
thống lạnh cho dự án NM chế biến 
Thủy sản Hùng cá 2. 

2016 

67 VĨNH	LONG	 SATRA	THÁI	SƠN	
Cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ 
thống lạnh cho nhà máy chế biến 
thủy sản Trí Việt. 

2016 

66 CỦ	CHI	 PHƯỚC	THÀNH	
Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh 
Panel cách nhiệt thuộc nhà máy chế 
biến thực phẩm Củ Chi. 

2016 

65 TP.	HCM	 VINAMILK	
Cung cấp và lắp đặt kho kem và hệ 
thống lạnh của nhà máy Sữa Thống 
Nhất. 

2016 

64 KIÊN	GIANG	 ĐẠI	TÂN	VIỆT	

Cung cấp và lắp đặt thiết bị cho kho 
lạnh của dự án xây dựng trung tâm 
phân phối sản phẩm – NewViet 
Dairy chi nhánh Phú Quốc. 

2016 

63 TIỀN	GIANG	 LEOW	VIỆT	NAM	

Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh hệ 
thống lạnh cho hệ kho lạnh và điều 
hòa không khí cho nhà máy Leow, 
bao gồm:  
‐ Kho đông, kho mát, panel cách 

nhiệt trần và hệ thống điều hòa 
không khí; 

‐ Hệ thống thông gió. 

2016 

62 CU	CHI	 C.P.	VIỆT	NAM	
Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh máy 
nén lạnh nhà máy thực phẩm Củ 
Chi. 

2016 

61 ẤN	ĐỘ	 AFF	

Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh 01 
full line IQF 750kg/h cho hàng Tôm 
rời như sau: 
‐ 01 băng chuyền nạp liệu 750 

kg/h (dài 4000mm); 
‐ 01 băng chuyền IQF siêu tốc 

lưới 750 kg/h; 
‐ 01 băng chuyền mạ băng phun 

900 kg/h; 
‐ 01 băng chuyền hóa cứng 900 

kg/h; 
‐ 01 băng chuyền tái đông 900 

kg/h; 
‐ 01 tủ điện điều khiển trung tâm 

cho full line IQF; 
‐ Gói spare-part tiêu chuẩn cho 

ful line IQF; 
‐ Gói spare-part tiêu chuẩn cho 

hệ ADF (hệ thổi khí belt và dàn 
lạnh). 

2016 
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60 ẤN	ĐỘ	 AVANTI 

Cung cấp lắp đặt hệ thống thiết bị 
lạnh; 
‐ 03 băng chuyền IQF siêu tốc 

1,000kg/h; 
‐ 03 tái đông 1,200kg/h; 
‐ 03 băng chuyền nạp liệu 

1,200kg/h; 
‐ 03 băng chuyền mạ băng 

1,200kg/h; 
‐ 03 băng chuyền hóa cứng 

1,200kg/h; 
‐ 03 tủ đông tiếp xúc 

1,050kg/mẻ và khay nhôm. 

2015 

59 BẠC	LIÊU	
CÔNG	TY	CỔ	
PHẦN	TÔM	MIỀN	
NAM	

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết 
bị lạnh cho Nhà máy chế biến Tôm 
Miền Nam: 
‐ 01 băng chuyền IQF siêu tốc 

lưới 1,500kg/h; 
‐ 01 băng chuyền tái đông 1,800 

kg/h; 
‐ 01 băng chuyền nạp liệu tay 

1,500 kg/h; 
‐ 02 băng chuyền mạ băng 1,800 

kg/h; 
‐ 02 băng chuyền làm cứng 1,800 

kg/h; 
‐ 02 tủ đông tiếp xúc 1,000 

kg/mẻ; 
‐ 01 cối đá vảy 25 tấn ngày/đêm 

kho chứa đá và khung dầm đỡ 
cối đá vảy; 

‐ Hệ thống kho lạnh 100 tấn; 
‐ Hệ thống thiết bị lạnh trung 

tâm; 
‐ Vận chuyển và lắp đặt hoàn 

chỉnh. 

2015 

58 ẤN	ĐỘ	 AVANTI	

Cung cấp và lắp đặt:  
‐ 03 dây chuyền IQF siêu tốc 

phẳng công suất 1000 kg/giờ  
‐ 03 hệ thống tái đông công suất 

1200 kg/giờ 
‐ 03 băng chuyền nạp liệu công 

suất 1000 kg/giờ 
‐ 03 Spray Glazer 1200 kg/giờ  
‐ 03 băng chuyền hoá cứng công 

suất 1200 kg/giờ  
‐ 03 tủ đông tiếp xúc công suất 

1050 kg/mẻ. 

2015 
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57 TP.HCM	
CÔNG	TY	CP	TP	
CÁT	HẢI	(OCEAN	
GIFT)	

Cung cấp các thiết bị cấp đông và 
máy đá vảy: 
‐ 01 băng chuyền IQF siêu tốc 

lưới cấp đông nhân Tôm,công 
suất 750kg/h; 

‐ 01 băng chuyền IQF siêu tốc 
lưới cấp đông Sushi ướp tẩm 
vào khay, công suất 500kg/h; 

‐ 01 băng chuyền IQF siêu tốc 
lưới cấp đông Sushi hàng chiên 
vô khay, công suất 500kg/h; 

‐ 01 băng chuyền IQF siêu tốc 
lưới cấp đông thủy hải sản, 
công suất 500kg/h; 

‐ 01 băng chuyền tái đông, công 
suất 600kg/h; 

‐ 02 máy đá vảy, công suất mỗi 
máy 25 tấn/ngày; 

‐ Panel tường phòng chế biến, 
panel trần nhà xưởng; Hệ thống 
lạnh NH3.	

2015 

56 KHÁNH	
HÒA	

CÔNG	TY	TNHH	
HẢI	LONG					NHA	
TRANG	

‐ Cung cấp 3 hầm đông gió 6.5 
tấn/ hầm; 

‐ Hệ thống lạnh trung tâm cho 3 
hầm đông gió; 

‐ Vỏ kho lạnh 100 tấn và dàn 
lạnh; 

‐ Vận chuyển và lắp đặt hoàn 
chỉnh. 

2015 

55 TP.HCM	
CÔNG	TY	CP	SỮA	
VIỆT	NAM	
(VINAMILK)	

Cung cấp và lắp đặt dây chuyền IQF 
cho NM Sữa Thống Nhất: 
‐ 01 IQF cấp đông kem, công suất 

500kg/h; 
‐ Hệ thống lạnh NH3.	

2015 

54 
BÌNH	
DƯƠNG	

CÔNG	TY	TNHH	
HIGHLAND	
DRAGON	

Cung cấp các thiết bị cấp đông và 
máy đá vảy: 
‐ 01 băng chuyền IQF siêu tốc 

lưới, công suất 1,000kg/h; 
‐ 02 máy đá vảy 15 tan/ngày 

đêm, kho chứa đá; 
‐ Kho lạnh, Hệ thống nước lạnh 

chế biến và ĐHKK; 
‐ Hệ thống lạnh trung tâm NH3. 

2015 

53 HCM	
CTCP	CHẾ	BIẾN	
THỰC	PHẨM	
LOTUS	

Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện toàn 
bộ thiết bị cấp đông, hệ thống lạnh 
công nghiệp cho 2 nhà máy, bao 
gồm:  

2015 
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‐ 01 hệ thống băng chuyền IQF 
siêu tốc tấm phẳng công suất 
750 kg/giờ.  

‐ 02 tủ đông gió công suất 250 
kg/giờ  

‐ Kho lạnh, hệ nước lạnh và hệ 
điều hoà không khí 

Hệ thống lạnh trung tâm NH3.  

52 HẬU	GIANG	
NHÀ	MÁY	CBTP	
MINH	PHÚ	‐	HẬU	
GIANG	

Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh 
thiết bị phụ trợ 10 line IQF, công 
suất 1,200 kg/h (bao gồm: băng 
chuyền nạp liệu tay, thiết bị mạ 
băng, thiết bị hóa cứng,...). 

2015 

51 TP.HCM	
DOANH	NGHIỆP	
TƯ	NHÂN	QUỐC	
TOẢN	

Cung cấp và lắp đặt thiết bị cấp 
đông IQF tại  KCN Long Hậu, gồm: 
‐ 01 băng chuyền IQF siêu tốc 

tấm phẳng, công suất 500kg/h; 
‐ Hệ thống thiết bị lạnh NH3.  

2015 

50 TRÀ	VINH	

CÔNG	TY	CP	
THỦY	SẢN	CỬU	
LONG	
	

Cung cấp và lắp đặt: 
‐ 01 thiết bị nạp liệu bằng tay 

cho băng chuyền IQF, công suất 
500kg/h;  

‐ 01 băng chuyền IQF siêu tốc 
lưới, công suất 500kg/h;  

‐ 01 băng chuyền tái đông siêu 
tốc lưới, công suất 600kg/h;  

‐ Hệ thống thiết bị lạnh NH3. 

2015 

49 TP.HCM	 CÔNG	TY	CP	SÀI	
GÒN	FOOD	

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 01 băng chuyền IQF siêu tốc 

tấm phẳng, công suất 450kg/h; 
‐ Hệ thống ĐHKK, công suất 

200kW; 
‐ Hệ thống thiết bị lạnh NH3.  

2015 
 
 

48 TIỀN	GIANG		
CÔNG	TY	TNHH	
LONG	UYÊN		

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 01 băng chuyền IQF tầng sôi, 

công suất 500kg/h; 
‐ Hệ thống thiết bị lạnh NH3.  

2014 

47 TP.HCM	 CÔNG	TY	CP	CHẾ	
BIẾN	TP	HOA	SEN

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết 
bị lạnh cho 02 nhà máy chế biến 
thực phẩm, gồm: 
‐ 01 băng chuyền IQF siêu tốc 

tấm phẳng, công suất 750kg/h; 
‐ 02 Tủ đông gió, công suất 250 

kg/h. 
‐ Kho lạnh, hệ thống ĐHKK và 

nước lạnh chế biến; 

2015 
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‐ Hệ thống thiết bị lạnh NH3 bổ 
sung. 

46 ẤN	ĐỘ	 BMR	
Cung cấp, giám sát và vận hành hệ 
thống IQF siêu tốc lưới, công suất 
750kg/h. 

2015 

45 ẤN	ĐỘ	 SGE	

Cung cấp, giám sát và vận hành các 
thiết bị: 
‐ 01 IQF siêu tốc lưới, công suất 

550 kg/h; 
‐ 01 IQF Tempura, công suất 

300kg/h. 

2015 

44 CAMPUCHIA
ANGKOR	MILK	
	

Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh Hệ 
thống thiết bị lạnh gồm: 
‐ Hệ thống làm lạnh nước cho 

sản xuất, công suất 60m3/hr; 
‐ Hệ thống làm lạnh nước cho 

ĐHKK, công suất 30m3/hr; 
‐ Kho lạnh; 
‐ Hệ thống lạnh tập trung NH3.  

2014 

43 ẤN	ĐỘ	 BMR	

Cung cấp, giám sát và vận hành các 
thiết bị: 
‐ 01 IQF siêu tốc, công suất 

750kg/h; 
‐ 01 băng chuyền tái đông, công 

suất 900kg/h; 
‐ 01 băng chuyền tái đông, công 

suất 900kg/h; 
‐ 01 băng chuyền nạp liệu tay, 

công suất 750kg/h; 
‐ 01 thiết bị mạ băng, công suất 

900kg/h;  
‐ 01 thiết bị hóa cứng, công suất 

900kg/h; 
‐ 03 tủ đông tiếp xúc, công suất 

750kg/mẻ và khay nhôm cấp 
đông. 

2013 

42 ẤN	ĐỘ	 SAI	MARINE	
Cung cấp 02 tủ đông tiếp xúc, công 
suất 1000kg/mẻ và khay nhôm cấp 
đông.  

2013 

41 ẤN	ĐỘ	 AVANTI	

Cung cấp, giám sát và vận hành các 
thiết bị: 
‐ 01 IQF siêu tốc, công suất 600 

kg/h; 
‐ 01 băng chuyền tái đông, công 

suất 720 kg/h; 
‐ 01 băng chuyền nạp lieju tay, 

công suất 600kg/h; 

2013 
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‐ 01 thiết bị mạ băng, công suất 
720 kg/h; 

‐ 01 thiết bị hóa cứng, công suất 
720 kg/h; 

‐ 02 tủ đông tiếp xúc, công suất 
1000 kg/mẻ và khay nhôm cấp 
đông. 

40 ẤN	ĐỘ	 CRYSTAL	

Cung cấp, giám sát và vận hành các 
thiết bị: 
‐ 01 IQF siêu tốc, công suất 750 

kg/h. 
‐ 01 băng chuyền tái đông, công 

suất 900 kg/h; 
‐ 01 băng chuyền nạp liệu tay, 

công suất 750 kg/h; 
‐ 01 thiết bị mạ băng, công suất 

900 kg/h; 
‐ 01 thiết bị hóa cứng, công suất 

900 kg/h; 
‐ - 02 tủ đông tiếp xúc, công suất 

750 kg/mẻ và khay nhôm cấp 
đông. 

2013 

39 ẤN	ĐỘ	 ROYAL	MARINE	
Cung cấp 02 tủ đông tiếp xúc, công 
suất 100kg/mẻ và khay nhôm cấp 
đông.  

2013 

38 BẠC	LIÊU	
CÔNG	TY	CP	CBTS	
XK	ÂU	VỮNG		

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 07 băng chuyền nạp liệu, công 

suất 1,500kg/h; 
‐ 07 băng chuyền IQF siêu tốc 

lưới, công suất 1,500kg/h; 
‐ 07 thiết bị mạ băng, công suất 

1,800 kg/h; 
‐ 07 thiết bị làm cứng, công suất 

1,800 kg/h; 
‐ 07 băng chuyền tái đông siêu 

tốc lưới, công suất 1,800 kg/h; 
‐ 04 máy đá vảy, công suất 20 

tấn/ngày; 
‐ Kho lạnh 3000 pallet; 
‐ Cung cấp và lắp đặt trọn bộ hệ 

thống thiết bị lạnh cho các thiết 
bị trên. 

2013 

37 SÓC	TRĂNG	

CÔNG	TY	CP	
THỦY	SẢN	SÓC	
TRĂNG	
(STAPIMEX)		

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ Cung cấp 01 băng chuyền cấp 

đông siêu tốc IQF, công suất 
1,200kg/h; 

2013 
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‐ Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ 
thống lạnh cho băng chuyền 
IQG trên. 

36 TP.HCM	

TỔNG	CÔNG	TY	
TM	SÀI	GÒN	–	
TNHH	MTV	
(SATRA)	

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 01 băng chuyền IQF siêu tốc, 

công suất 500kg/h; 
‐ Hệ thống lạnh NH3. 

2013 

35 ĐỒNG	THÁP CÔNG	TY	CP	VĨNH	
HOÀN	

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt 
Panel vỏ kho lạnh 9000 pallets. 2013 

34 BẠC	LIÊU	
CÔNG	TY	TNHH	
THỦY	SẢN	MINH	
BẠCH	

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt 
Panel vỏ kho lạnh 600 pallets. 2013 

33 LÂM	ĐỒNG	 CÔNG	TY	CP	VIÊN	
SƠN		

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 01 băng chuyền IQF siêu tốc 

tấm phẳng, công suất 500kg/h; 
‐ Hệ thống thiết bị lạnh NH3. 

2013 

32 TIỀN	GIANG	 CÔNG	TY	TNHH	
LONG	UYÊN		

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ Vỏ Panel kho lạnh, khung kệ, và 

máy dò kim loại cho kho lạnh 
484 Pallets; 

‐ Hệ thống thiết bị lạnh R22. 

2013 

31 TP.HCM	 CÔNG	TY	CP	ĐẠI	
TÂN	VIỆT	

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt 04 
Kho lạnh. 

2013 

30 CÀ	MAU	

CÔNG	TY	TNHH	
KD	CHẾ	BIẾN	
THỦY	SẢN	&	XK	
QUỐC	VIỆT		

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 03 băng chuyền nạp liệu tay, 

công suất 1,000 kg/h; 
‐ 03 băng chuyền cấp đông IQF 

siêu tốc lưới, công suất 1,000 
kg/h; 

‐ 03 băng chuyền mạ băng, công 
suất 1,200 kg/h; 

‐ 03 băng chuyền hóa cứng, công 
suất 1,200 kg/h; 

‐ 03 băng chuyền tái đông RFZ, 
công suất 1,200 kg/h; 

‐ Hệ thống thiết bị lạnh NH3 cho 
các thiết bị trên. 

2012 

29 TIỀN	GIANG	 CÔNG	TY	TNHH	
LONG	UYÊN		

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 01 băng chuyền IQF tầng sôi, 

công suất 500 kg/h; 
‐ Hệ thống thiết bị lạnh R22. 

2012 

28 TP.HCM	 CÔNG	TY	CP	SÀI	
GÒN	FOOD		

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 01 băng chuyền IQF siêu tốc 

lưới, công suất 750kg/h; 
‐ 01 băng chuyền IQF siêu tốc 

lưới, công suất 500 kg/h; 

2012 
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‐ 02 tủ đông gió, công suất 750 
kg/2hr; 

‐ 01 tủ đông gió, công suất 500 
kg/2hr; 

‐ 04 máy đá vảy, công suất 10 
tấn/ngày; 

‐ 04 kho chứ đá vảy; 
‐ Kho lạnh, thiết bị làm mát 

nước, hệ thống thiết bị lạnh 
NH3, hệ thống điều hòa không 
khí. 

27 SÓC	TRĂNG	
CÔNG	TY	TNHH	
KHÁNH	SỦNG		

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 01 băng chuyền hấp và làm 

nguội, công suất 600 kg/h; 
‐ 01 line băng chuyền IQF siêu 

tốc lưới, công suất 500 kg/h; 
‐ 01 băng chuyền nạp liệu tay, 

công suất 500 kg/h; 
‐ 01 thiết bị mạ băng, công suất 

600 kg/h; 
‐ 01 thiết bị hóa cứng, công suất 

600 kg/h; 
‐ 01 băng chuyền tái đông RFZ, 

công suất 600 kg/h; 
‐ 01 máy đá vảy, công suất 15 

tấn/ngày. 

2012 

26 TP.HCM	

TỔNG	CÔNG	TY	
TM	SÀI	GÒN	–	
TNHH	MTV	
(SATRA)		

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt 
hoàn chỉnh hệ thống thiết bị lạnh 
cho kho lạnh 20,000 tấn bao gồm: 
máy nén, dàn ngưng tụ bay hơi, 
thiết bị làm lạnh nước, bơm dịch, 
hệ thống bảng điều khiển, bình áp 
lực. 

2011 

25 SÓC	TRĂNG	
CÔNG	TY	CP	
THỦY	SẢN	SÓC	
TRĂNG		

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 01 băng chuyền cấp đông IQF 

siêu tốc, công suất 1,200 kg/h; 
‐ 01 băng chuyền tái đông, công 

suất 1,200 kg/h. 

2011 

24 CẦN	THƠ	
CÔNG	TY	CP	SỮA	
VIỆT	NAM	–	NM	
SỮA	CẦN	THƠ	

Cung cấp, lắp đặt các thiết bị hệ 
thống lạnh cho dự án nâng công 
suất hệ thống lạnh và xây dựng kho 
mát 1,200m3 cho NM Sữa Cần Thơ. 

2011 

23 HẬU	GIANG	

CÔNG	TY	TNHH	
CHẾ	BIẾN	THỦY	
SẢN	MINH	PHÚ	–	
HẬU	GIANG	

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ 
thống giám sát và điều khiển, hệ 
thống quản lý nhà máy (FMS-
SCADA) cho các thiết bị lạnh và hệ 
thống tiết kiệm điện, nước. 

2011 
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22 TIỀN	GIANG	
CÔNG	TY	NÔNG	
SẢN	PHỰC	PHẨM	
TIỀN	GIANG	

Dây chuyền chế biến cá công suất 
75 tấn NL/8hr.  

2011 

21 CÀ	MAU	

CÔNG	TY	TNHH	
MTV	CBTS	&	XNK	
NGÔ	BROS	(QUỐC	
VIỆT)		

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 02 băng chuyền IQF siêu tốc 

lưới, công suất 600 kg/h; 
‐ 01 băng chuyền IQF tempura, 

công suất 700 kg/h; 
‐ 01 băng chuyền IQF tempura, 

công suất 350 kg/h; 
‐ 02 máy đá vảy, công suất 25 

tấn/ngày; 
‐ 01 Kho lạnh - Hệ thống thiết bị 

lạnh trung tâm NH3. 

2011 

20 ĐỒNG	THÁP TRƯỜNG	GIANG	
Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ 
thống IQF siêu tốc, công suất 500 
kg/h. 

2011 

19 SÓC	TRĂNG	
CÔNG	TY	CP	CHẾ	
BIẾN	THỦY	SẢN	
ÚT	XI		

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 02 băng chuyền IQF siêu tốc 

lưới, công suất 500 kg/h; 
‐ 02 băng chuyền tái đông siêu 

tốc, công suất 600 kg/h; 
‐ 01 hầm đông gió, công suất 

1,500 kg/mẻ. 

2011 

18 BẠC	LIÊU	
CÔNG	TY	CP	CHẾ	
BIẾN	THỦY	SẢN	
XK	ÂU	VỮNG		

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 01 băng chuyền tái đông siêu 

tốc, công suất 600 kg/h; 
‐ 01 băng chuyền nạp liệu, công 

suất 500 kg/h; 
‐ 01 thiết bị mạ băng, công suất 

600 kg/h; 
‐ 01 thiết bị hóa cứng, công suất 

600 kg/h; 
‐ 01 máy đá vảy, công suất 15 

tấn/ngày; 
‐ Hệ thống thiết bị lạnh NH3. 
‐ 01 kho lạnh và hệ thống thiết bị 

lạnh R22. 

2011 

17 CÀ	MAU	
CÔNG	TY	CP	
THỰC	PHẨM	ĐẠI	
DƯƠNG		

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 01 băng chuyền IQF siêu tốc, 

công suất 700 kg/h; 
‐ Hệ thống thiết bị lạnh trung 

tâm NH3. 

2010 

16 TRÀ	VINH	
CÔNG	TY	CP	
THỦY	SẢN	CỬU	
LONG		

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 02 băng chuyền IQF siêu tốc 

lưới, công suất mỗi băng 
chuyền 600kg/h; 

2010 
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‐ 01 băng chuyền tái đông siêu 
tốc lưới, công suất 700kg/h; 

‐ 02 máy đá vảy 20 tấn/ngày; 
‐ 01 Kho lạnh; 
‐ Hệ thống lạnh trung tâm NH3. 

15 ĐÀ	NẴNG	

CÔNG	TY	CP	
THỦY	SẢN	VÀ	
THƯƠNG	MẠI	
THUẬN	PHƯỚC	

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ 
thống thiết bị lạnh cho kho lạnh 
840 
pallets. 

2010 

14 LONG	AN	
CÔNG	TY	CP	
THỰC	PHẨM	GN	

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt 
băng chuyền IQF siêu tốc, công suất 
500 kg/h. 

2010 

13 HẬU	GIANG	
CÔNG	TY	TNHH	
PHÚ	THỊNH	

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt 
băng chuyền IQF tầng sôi, công suất 
500 kg/h. 

2010 

12 TP.HCM	
CÔNG	TY	TNHH	
CHẾ	BIẾN	TP	
HOA	SEN		

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 01 băng chuyền IQF siêu tốc 

tấm phẳng, công suất 500 kg/h; 
‐ 02 hầm đông gió, công suất 250 

kg/h; 
‐ 01 tủ đông tiếp xúc, công suất 

250 kg/mẻ; 
‐ 01 hầm đông gió, công suất 480 

kg/2hr; 
‐ 01 máy đá vảy, công suất 15 

tấn/ngày; 
‐ Kho lạnh , thiết bị làm lạnh 

nước, hệ thống ĐHKK, hệ thống 
thiết bị lạnh trung tâm NH3. 

2010 

11 TIỀN	GIANG	
CÔNG	TY	NÔNG	
SẢN	TP	TIỀN	
GIANG	

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 03 băng chuyền cấp đông IQF 

siêu tốc LVS, công suất 500 
kg/h; 

‐ 04 băng chuyền tái đông siêu 
tốc LVS, công suất 600 kg/h; 

‐ 02 tủ đông tiếp xúc, công suất 
1500 kg/mẻ; 

‐ 01 kho lạnh 2600 pallet; 
‐ 02 máy đá vảy (01 máy công 

suất 20 tấn/ngày và 01 máy 
công suất 30 tấn/ngày); 

‐ Hệ thống điều hòa không khí. 
‐ Hệ thống thiết bị lạnh trung 

tâm NH3. 

2010 

10 TP.HCM	
CTY	CP	CB	THỰC	
PHẨM	VÀ	XK	CẦU	
TRE	

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 01 máy đá vảy, công suất 15 

tấn/ngày; 
2010 
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‐ Hệ thống thiết bị lạnh NH3. 

09 CÀ	MAU	

CTY	CP	CHẾ	BIẾN	
XNK	THỦY	SẢN	
CÀ	MAU	
(CAMIMEX)	

Cung cấp dịch vụ thông quan và vận 
chuyển cho các thiết bị nhập khẩu 
thuộc Hệ thống lạnh cho Xí nghiệp 
chế biến số 5. 

2010 

08 HẬU	GIANG	

CTY	TNHH	CHẾ	
BIẾN	THỦY	SẢN	
MINH	PHÚ	–	HẬU	
GIANG	

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt các 
thiết bị phụ trợ cho dây chuyền IQF.  

2010 

07 TP.HCM	 CTY	TNHH	QUỐC	
TOẢN		

Cung cấp và lắp đặt 01 băng chuyền 
IQF siêu tốc tấm phẳng, công suất 
250kg/h tại KCN Long Hậu. 

2010 

06 BẠC	LIÊU	
CÔNG	TY	TNHH	
MTV	THỦY	SẢN	
TÂN	PHONG	PHÚ		

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 01 băng chuyền IQF siêu tốc 

lưới, công suất 700 kg/h; 
‐ 01 băng chuyền tái đông siêu 

tốc lưới, công suất 700 kg/h; 
‐ 01 băng chuyền tái đông siêu 

tốc lưới, công suất 800 kg/h; 
‐ 01 băng chuyền nạp liệu tay, 

công suất 700 kg/h; 
‐ 01 thiết bị mạ băng 800 kg/h; 
‐ 01 thiết bị hóa cứng 800 kg/h; 
‐ 02 tủ đông tiếp xúc, công suất 

1,500 kg/mẻ; 
‐ 01 tủ đông gió, công suất 450 

kg/h; 
‐ 01 hầm đông gió, công suất 750 

kg/mẻ; 
‐ 01 cối đá vảy 20 tấn/ngày; 
‐ 01 kho lạnh 250MT; 
‐ Hệ thống ĐHKK; 
‐ Hệ thống thiết bị lạnh trung 

tâm NH3.  

2010 

05 CẦN	THƠ	
CÔNG	TY	CP	
THỦY	SẢN	BÌNH	
AN	

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 02 tủ đông tiếp xúc, công suất 

500 kg/mẻ; 
‐ 01 máy đá vảy, công suất 15 

tấn/ngày; 
‐ Kho lạnh; 
‐ Hệ thống điều hòa không khí; 
‐ Hệ thống thiết bị lạnh NH3 tại 

KCN Trà Nóc. 

2010 

04 
BÌNH	
DƯƠNG	

CTY	TNHH	CÔNG	
NGHỆ	TP	Á	CHÂU	
(AFI)	

Cung cấp 01 máy làm lạnh nước, 
công suất 27m³/hr.  

2010 
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03 CÀ	MAU	
THỦY	SẢN	CÀ	
MAU	(CAMIMEX)	

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 01 băng chuyền tái đông, công 

suất 800 kg/h; 
‐ 01 băng chuyền IQF Tempura, 

công suất 300 kg/h; 
‐ 01 thiết bị mạ băng, công suất 

800 kg/h; 
‐ 01 thiết bị hóa cứng, công suất 

800 kg/h; 
‐ 02 máy đá vảy, công suất 

20T/24h. 

2010 

02 SÓC	TRĂNG	 THỦY	SẢN	ÚT	XI	

Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt: 
‐ 02 hầm đông gió, công suất 

1,500 kg/2,5hr; 
‐ Hệ thống thiết bị lạnh trung 

tâm NH3 cho Nhà máy CBTS 
Hoàng Phương.  

2010 

01 TP.HCM	 TRANSIMEX	
Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt 
hoành chỉnh Hệ thống thiết bị lạnh 
và Kho lạnh 6000 pallets. 

2009 
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