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Công ty cổ phần cơ khí Thành An xin kính chào quý

khách hàng!

- Công ty cổ phần cơ khí Thành An với nhiều năm kinh

nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chuyên sâu về: Con lăn,

băng tải, băng chuyền. Trải qua một quá trình phấn đấu

không ngừng và chuyên môn hóa cao, cách sản xuất khoa

học, năng suất lao động được đẩy lên mức cao nhất chính

vì vậy sản phẩm con lăn băng tải, băng chuyền của Thành

An luôn có chất lượng cao và giá thành cạnh tranh nhất

trên thị trường. Đến với chúng tôi quý khách hàng sẽ được

tư vấn một cách chuyên nghiệp và tận tình nhất. Chúng tôi

cam kết mang đến cho quý khách hàng “Chi Phí Thấp

Nhất – Chất Lượng Tối Ưu – Dịch Vụ Chuyên Nghiệp”.

Với phương châm hoạt động “ Đảm bảo chất lượng cao,

dịch vụ chăm sóc trước và sau bán hàng tốt, giá thành cạnh

tranh và luôn luôn giữ chữ tín”. Chính vì thế mà khách

hàng đã đến với Thành An luôn muốn được hợp tác lâu dài.

Sự hài lòng của khách hàng là kim chỉ nam, mục tiêu phấn

đấu của chúng tôi.

- Các lĩnh vực hoạt động của Thành An:

+ Tư vấn thiết kế, sản xuất và lắp đặt, nâng cấp, sửa chữa 

các loại băng tải, hệ thống băng tải, băng chuyền các loại 

+ Là nhà cung cấp và thay thế các sản phẩm con lăn, giàn 

hệ thống con lăn, rulô, bàn thao tác…

+ Sản xuất và cung cấp các loại giá kệ, xe đẩy hàng, bàn 

thao tác cho công nhân,…



1. Giới thiệu công ty
Công ty cổ phần cơ khí Thành An, tên tiếng anh là Thanh An Mechanical Joint Stock Company, tiền

thân là Công ty TNHH sản xuất cơ khí và thương mại Thành An chuyên sản xuất con lăn băng tải công

nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội cấp, với đội ngũ kỹ sư, chuyên gia được đào tạo chuyên sâu

và công nhân có tay nghề cao sẽ mang đến những sản phẩm và kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng hiệu quả tốt

nhất cho quý khách hàng.

 Với phương châm hành động là “Hợp tác lâu dài, vững bước tương lai”, từ khi thành lập đến nay,

chúng tôi đã nhận được sự yêu mến và tin tưởng của khách hàng.

 Trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngày nay, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và

khắt khe về kỹ thuật, tập thể cán bộ công nhân viên công ty luôn cố gắng không ngừng cải tiến kỹ

thuật và công nghệ để xứng đáng là một trong những đơn vị tiên phong trên con đường hội nhập phát

triển.

 Với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, chúng tôi đã đạt được những thành tựu to lớn trên con

đường chinh phục khoa học và công nghệ với minh chứng là sự yêu mến và tin tưởng của quý khách

hàng, để đáp lại sự yêu mến đó tập thể cán bộ công nhân viên công ty sẽ luôn đồng lòng cố gắng để

mang lại những sản phẩm với giá thành tốt nhất để đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng dù là khắt

khe nhất.

 Hãy liên hệ với chúng tôi rồi so sánh với các đơn vị khác, quý khách sẽ thấy được sự khác biệt

về sự chuyên nghiệp, giá cả và chất lượng.

 Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách hàng đẫ tin tưởng và chọn chúng tôi là đối tác trong

thời gian qua, chúng tôi mong quý khách hàng sẽ luôn là đối tác bền vững của chúng tôi trong tương

lai



Thông tin chung
Tên công ty : Công ty cổ phần cơ khí Thành An

 Tên giao dịch: Thanh An Mechanical Joint Stock Company

 Tên viết tắt :  THANH AN MECAL., JSC

 Trụ sở chính :  Số 20, ngách 2, ngõ 464, đường Phúc Diễn, P.Xuân Phương, Q.Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

 Mã số thuế : 0103360290

 Số tài khoản : 116708679

Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Á Châu – PGD Khâm Thiên.

 Vốn điều lệ    : 9.600.000.000

Nhà Máy:

 Địa chỉ :     Số 68, km19.5, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

 Điện thoại: (024) 3764 9720

 Email:         tanthanhan009@gmail.com

 Website:     conlan.vn | bangtaithanhan.com | conlanbangtaithanhan.com



Cơ cấu tổ chức

Tổng số: 48 công nhân viên



Ngành, nghề sản xuất – kinh doanh
1. Tư vấn, chế tạo, lắp ráp các dây chuyền thiết bị phục vụ cho các lĩnh vực:

 Khai thác khoáng sản.

 Chuyền tải hàng hóa.

 Phục vụ các ngành nghề công nghiệp, nông nghiệp….

2. Cung cấp các loại băng tải, con lăn băng tải:

• Con lăn côn, con lăn giảm chấn, con lăn thường.

• Băng tải cao su, băng tải PVC, băng tải xích, băng tải chịu nhiệt.

• Rulo chủ động, Rulo bị động, giá đỡ con lăn các loại.

3. Thiết kế & sản xuất các loại con lăn, rulo, giàn con lăn đơn hướng, đa hướng…

4. Chuyên sản xuất đồ gá, rich gá phục vụ trong công nghiệp lắp ráp,

5. Trục máy búa, máy nghiền, bàn cấp liệu…

6. Bộ khớp nối trục quạt hút gió…

Trang thiết bị:
Máy tiện: 15                                                        Máy đột : 03 

Máy CNC: 01                                                      Máy cắt dây: 02 

Máy hàn: 07                                                        Máy cưa: 03 

Máy phay: 04                                                      Máy khoan: 04

Máy doa: 01                                                        Máy taro: 03



2.Sản Phẩm: Băng tải

Băng tải quặng

Băng tải than, đá



Con Lăn Bọc Cao Su Con Lăn Côn

Con Lăn ThẳngCon Lăn Làm Sạch

Con Lăn



 Thành An dẫn đầu thị trường về sản phẩm con lăn.

 Mức giá và chất lượng tốt nhất trên thị trường.

Con Lăn Nhựa

Con Lăn Mạ Kẽm

Con Lăn Inox

Con Lăn



Tang Băng Tải (Rulo)

Tang được chia ra làm 2 loại:
 Tang chủ động.

 Tang bị động.

Tang băng tải

Tang Chủ Động

Tang Điện Động



Trục, Rulo



3. Hợp đồng tiêu biểu





Hợp đồng tiêu biểu





Hợp đồng tiêu biểu





Hợp đồng tiêu biểu





Hợp đồng tiêu biểu





4. Đối tác


