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Thành lập: 12/2018 / Establishment year: December, 2018
Diện tích: 5.000 m2 / Area: 5.000 m2

Vốn đầu tư: 10 triệu USD / Investment capital: 10 million USD

Công suất:
40.000 bộ máy lạnh (xe bus và xe tải) / năm
40.000 sets air conditioner (bus and truck) per year
200.000 két dàn nóng/năm
200.000 sets condenser per year
Sản phẩm:
Máy lạnh xe Bus / Bus air conditioner
Máy lạnh xe Tải / Truck air conditioner
Két dàn nóng / Condenser

02

Nhà máy sản xuất máy lạnh THACO (TAC)
được thành lập năm 2017, tiền thân là công ty
TNHH Sản xuất & lắp ráp Điện lạnh Trường Hải
(2009), với tổng số vốn đầu tư hơn 40 tỷ đồng.
Nhà máy chuyên sản xuất và lắp ráp các loại
máy lạnh ô tô với dòng sản phẩm chính là
máy lạnh xe bus có công suất 250.000 bộ sản
phẩm trên năm.
Nhà máy sở hữu khu nhà xưởng rộng trên
2.760m2, được trang bị dây chuyền công nghệ
sản xuất được chuyển giao từ công ty GAC
(Hàn Quốc) gồm: Dây chuyền sản xuất thiết bị
trao đổi nhiệt, dây chuyền lắp ráp máy lạnh và
dây chuyền sản xuất ống gas. Tính đến tháng
9 năm 2019, nhà máy đã xuất khẩu hơn
200.000 sản phẩm két dàn nóng cho dịch vụ
sau bán hàng sang thị trường Hàn Quốc.

THACO Air conditioner manufacturing company
(TAC) was established in 2017, formerly
known as Truong Hai Air Conditioner
Manufacture & Assembly Plant (2009), with
the total investment of more than USD
2 million. TAC specializes in manufacture and
assembly automotive air conditioner which
main product is bus air conditioner system,
with the capacity of 250,000 products per year.
The area of TAC is more than 2.760m2,
equipped with production technology lines
which was transferred from GAC (Korea)
including: NB Furnace brazing line, Air
conditioner assembly line and gas pipe
processing line. As of September 2019, TAC
has exported more than 200,000 condensers
for after-sales service to Korea.
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SẢN PHẨM | PRODUCTS
LINH KIỆN MÁY LẠNH XE BUS
BUS AIR CONDITIONER PARTS

MÁY LẠNH DWS-300
Air conditioner DWS-300
Công suất: 30.000 Kcal/h
Capacity: 30.000 Kcal/h
MÁY LẠNH DSI-280
Air conditioner DSI-280
Công suất: 28.000 Kcal/h
Capacity: 28.000 Kcal/h

Máy nén lạnh
Compressor

Ống gas
Gas pipe

MÁY LẠNH DI-150
Air conditioner DI-150
Công suất: 15.000 Kcal/h
Capacity: 15.000 Kcal/h
Mô tơ quạt
Motor

Két dàn lạnh
Evaporator

MÁY LẠNH DS-58
Air conditioner DS-58
Công suất: 24.000 Kcal/h
Capacity: 24.000 Kcal/h

MÁY LẠNH DS-38
Air conditioner DS-38
Công suất: 20.000 Kcal/h
Capacity: 20.000 Kcal/h
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Công tắc điều khiển
Control unit
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SẢN PHẨM | PRODUCTS
KÉT DÀN NÓNG

CONDENSER

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KÉT DÀN NÓNG
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF CONDENSER
Ngoài ra, chúng tôi có thể phát triển sản phẩm mới theo yêu cầu của khách hàng dựa theo các
thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
In addition, we can develop new products according to customers' requirements based on the
following basic specifications:

Két dàn nóng xe Kia Morning
Condenser of Kia Morning

Két dàn nóng xe Audi A3 II
Condenser of Audi A3 II

Két dàn nóng xe Toyota Corolla
Condenser of Toyota Corolla
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Két dàn nóng xe Hyundai Grand i10
Condenser of Hyundai Grand i10

Két dàn nóng xe Peugeot
Condenser of Peugeot

THÔNG SỐ
PART NUMBER

LOẠI A
TYPE A
(mm)

LOẠI B
TYPE B
(mm)

LOẠI C
TYPE C
(mm)

Chiều dày két dàn nóng
Chiều dày két dàn nóng

25

17

12

Đường kính ngoài ống góp
Outer diameter header

34

22/20

16

Chiều dày ống dẫn môi chất
Tube thickness

2.0

1.9

1.4

Chiều cao lá nhôm
Fin height

8.75

8.25

5.6

Bước sóng lá nhôm
Fin pitch

2.8

3.0

2.2

Số kênh dẫn môi chất
Tube channels

14

7

11

Chiều dày lá nhôm
Fin thickness

0.08

0.08

0.08

Két dàn nóng xe Mercedes Benz
Condenser of Mercedes Benz

07

SẢN PHẨM | PRODUCTS
KÉT DÀN NÓNG CỦA CÁC THƯƠNG HIỆU | CONDENSER OF BRANDS
Hiện tại, Nhà máy sản xuất hơn 400 chủng loại két dàn nóng cho dịch vụ sau bán hàng với hơn 30
thương hiệu xe.
Currently, the factory produces more than 400 types of condensers for after-sales market of 30 car
brands.

VOLKS WAGEN
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT | PRODUCTION TECHNOLOGY
CHUYỀN LẮP RÁP MÁY LẠNH | AIR CONDITIONER ASSEMBLY LINE
Để tối ưu hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ngày càng tăng, nhà
máy sản xuất Máy lạnh THACO đã mạnh dạn đầu tư vào các thiết bị máy móc hiện đại để đáp ứng
nhu cầu từ khách hàng. Đồng thời chủ động trong việc cung cấp máy lạnh cho các dòng xe bus
THACO và thị trường nội địa, thực hiện chiến lược nâng cao tỷ lệ nội địa hóa cho các dòng sản
phẩm xe bus.
In order to optimize the production and business activities to meet the demand for export
increasingly funeral, THACO Air conditioner has invested modern machinery equipments to meet
the demand from customers. At the same time, it is proactive to provide air conditioner for THACO
bus and domestic market to implement a strategy to increase localization rate for bus.
1200m2

Diện tích / Area:

Sản phẩm / Products: Máy lạnh xe Bus
Bus air conditioner
Máy lạnh xe Tải
Truck air conditioner
Công suất / Capacity: 120 bộ/ngày
120 sets/day

QUY TRÌNH LẮP RÁP MÁY LẠNH | AIR CONDITIONER ASSEMBLY PROCESS
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Cung cấp vật tư
Materials supplies

Lắp ráp cụm linh kiện
Sub- part assembling

Gia công ống ga
Gas pipe processing

Lắp ráp dàn nóng
Condenser assembling

Đóng gói
Packing

Lắp ráp hoàn thiện
Final assembling

Kiểm tra rò rỉ
Leak test

Lắp ráp dàn lạnh
Evaporator assembling
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT | PRODUCTION TECHNOLOGY
CHUYỀN SẢN XUẤT KÉT DÀN NÓNG | CONDENSER PRODUCTION LINE
Diện tích / Area:

1200m2

Sản phẩm / Products:

Két dàn nóng
Condenser

Công suất / Capacity:

550 bộ/ngày
550 sets/day

Hàn định vị
Tig welding

QUY TRÌNH SẢN XUẤT KÉT DÀN NÓNG | CONDENSER PRODUCTION PROCESS
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Cung cấp vật tư
Materials supplies

Gia công lá nhôm
Fin mill

Lắp ráp định vị
Core builder

Hàn gia nhiệt
Brazing

Đóng gói
Packing

Lắp ráp
Assembly

Sấy khô
Dry oven

Kiểm tra rò rỉ
Leak test

13

THIẾT BỊ SẢN XUẤT | PRODUCTION TECHNOLOGY

THIẾT BỊ GIA CÔNG LÁ NHÔM | FIN MACHINE

Tốc độ đầu vào / Strip input speed : Max 300 m/min
Số lần cắt / Cut-off rate
: Max. 100 cuts/min
Độ dày lá nhôm / Fin thickness
: 0,08 ~ 0,2 mm
THIẾT BỊ LẮP RÁP ĐỊNH VỊ | CORE BUILDER MACHINE

Kích thước tiêu chuẩn của két dàn nóng / Standard applied core size
Chiều dài / Length
: 400 ~ 750mm
Chiều rộng / Width
: 350 ~ 600mm
Chiều cao / Height
: 12mm, 17mm
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THIẾT BỊ LẮP RÁP ĐỊNH VỊ | CORE BUILDER MACHINE

Kích thước tiêu chuẩn của két dàn nóng / Standard applied core size
Chiều dài / Length
: 600 ~ 1900 mm
Chiều rộng / Width
: 300 ~ 700mm
Chiều cao / Height
: 26 mm
THIẾT BỊ HÀN GIA NHIỆT | NB FURNACE

Số buồng đốt / Brazing zone
Tốc độ băng chuyền / Driving speed
Nhiệt độ buồng đốt / Temperature brazing furnace
Công suất / Capacity:

:4
: 200 ~ 600mm/min
: Max 6500C
: 90 sản phẩm/h
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THIẾT BỊ SẢN XUẤT | PRODUCTION TECHNOLOGY

HOẠT ĐỘNG R&D | R&D ACTIVITIES

THIẾT BỊ KIỂM TRA RÒ RỈ | LEAK TEST MACHINE

Kích thước sản phẩm / Size product : 300 ~ 2.000mm
Áp suất thử / Test pressure
: 35 ~ 40 Kg/cm3
Loại khí thử / Type of test gas
: Khí Nitơ
LÒ SẤY | DRY OVEN

Công ty TNHH sản xuất Máy lạnh THACO đặc biệt chú trọng vào hoạt động R&D thông
qua việc nhận chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới, tập trung nghiên cứu cải tiến
quy trình sản xuất, nghiên cứu sản phẩm và công nghệ sản xuất mới, từng bước chuẩn
hóa quy trình công nghệ nhằm tối ưu hóa dây chuyền sản xuất, giúp giảm chi phí và
nâng cao năng suất. Đặc biệt, công ty có đội ngũ kỹ sư R&D được đào tạo bài bản bởi
các chuyên gia đến từ Hàn Quốc.

Kích thước sản phẩm / Size product : Max 300m/min
Nhiệt độ sấy / Drying temperature : 90~2000C
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THACO Air conditioner manufacturing limited company pays great attention to R&D
activity through technology transferring and applying new technology, innovating
production processes, researching new products and new production techniques,
gradually standardizing manufacturing procedures to optimize the production lines,
reduces costs and improves productivity. Especially, R&D team members have been
trained by experts from Korea.
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG | QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CHỨNG NHẬN
CERTIFICATES

CÔNG NGHỆ
TECHNOLOGY
Nghiên cứu và ứng dụng thành tựu
công nghệ vào quá trình sản xuất.
Tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất nhằm
tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.
Studying and applying technology to
manufacturing process.
Continuously improve manufacturing
processes to increase volume and quality.

NGUỒN NHÂN LỰC
MANPOWER
Tuyển dụng nhân sự có tay nghề cao.
Tăng cường các khóa đào tạo để nâng cao
kiến thức và kỹ năng cho nhân sự.

MÔI TRƯỜNG
ENVIRONMENT

Recruiting the high-skilled employees.
Enhancing training courses to improve
special knowledge and skills for staff.

Với tiềm lực về công nghệ và đội ngũ lành nghề, chúng tôi tin tưởng sẽ đáp ứng được những yêu
cầu khắt khe nhất về chất lượng sản phẩm.
Công ty rất hân hạnh được làm việc và mong muốn nhận được cơ hội hợp tác với các đơn vị, đối
tác, khách hàng.

SẢN PHẨM
PRODUCTS
Sự đa dạng trong các sản phẩm chất lượng cao
và ổn định.
Nỗ lực hết sức để tăng cường khả năng cạnh
tranh của các sản phẩm.
Diversity in high quality and stability products.
Making great effort to strengthen the
competitiveness of products.
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Hệ thống quản lý chất lượng (IATF16949:2016)
Environment management system (IATF16949:2016)

KHÁCH HÀNG
CUSTOMERS

Giảm thiểu ảnh hưởng
và tác động đến môi trường.
Tiếp tục cải thiện hệ thống
quản lý môi trường.
Minimize the influence
and impact to the environment
Continually improve performance of the
environmental management system

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Quality management system (ISO 9001:2015)

With the high potentialify of technology and skilled team, we believe that we will meet the most
stringent requirements of product quality.
The company is very pleased to work and look forward to the opportunity to cooperate with
your company.

KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC
LOCAL CUSTOMERS

KHÁCH HÀNG XUẤT KHẨU
OVERSEAS CUSTOMERS

VAM
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