
SLS high e�ciency classi�er
for sharp classi�cation

Optimized free
�ow areas

Liftable grinding rollers

Drive modules can be
removed separately

Space saving
twin supports

Parallel grinding gap

Rollers can be swung
out separately

with service hydraulics

Up to six MultiDrive®
modules ensuring
active redundancy



Trong những năm đầu tiên của thời kỳ Việt Nam đổi mới với nền kinh tế bắt đầu được mở cửa, chúng tôi – các kỹ sư trẻ 
đang ở lứa tuổi ngoài 30 đầy nhiệt huyết tốt nghiệp từ các trường đại học kỹ thuật lớn ở trong và ngoài nước mong 
muốn được góp sức mình vào công cuộc đổi mới của đất nước. Từ ý chí đó, Công ty Vũ Minh đã ra đời vào ngày 
14-5-1997 với quyết tâm sẽ mang các kiến thức kỹ thuật, các kinh nghiệm có được trong những năm làm việc tại các 
tập đoàn đa quốc gia lớn để thử sức trong lĩnh vực mới khó khăn đầy thách thức nhưng cũng rất thú vị. Đó là kinh 
doanh các sản phẩm và vật tư kỹ thuật cho các ngành công nghiệp.

Ngay từ những ngày đầu tiên chúng tôi luôn giữ vững triết lý kinh doanh từ ban đầu là chỉ cung cấp các sản phẩm có 
chất lượng cao nhất của các nhà sản xuất lớn, uy tín trên thế giới cùng với các dịch vụ kỹ thuật tốt nhất để có thể đem 
lại lợi ích thực sự, lâu dài cho khách hàng.

Trong suốt thời gian qua, cùng với sự phát triển của đất nước, nhiều bạn hàng của chúng tôi đã lớn mạnh và trở nên 
nổi tiếng. Công ty Vũ Minh chúng tôi tự hào cũng là một thành viên trong đó.

Hiện nay chúng tôi đã và đang hoạt động tốt trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Các bạn hàng truyền thống của chúng tôi 
đến từ nhiều ngành sản xuất như xi măng, điện năng, khai khoáng, chế biến thực phẩm, đồ uống và bia rượu, dệt may, 
sắt thép, sản xuất ô tô, xe máy, gỗ ván ép, giấy …

Thành công của chúng tôi ngoài sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công ty, còn có sự hỗ trợ kỹ thuật tận tình 
và kịp thời của các nhà cung cấp lớn, uy tín mà chúng tôi đang là đại diện chính thức tại Việt Nam:

Klüber Lubrication (CHLB Đức): Dầu mỡ bôi trơn đặc biệt
OKS (CHLB Đức): Dầu mỡ bôi trơn đặc biệt và kem lắp ráp, bảo trì máy
Assalub (Thụy Điển): Bơm và thiết bị bôi trơn công nghiệp
Aumund (CHLB Đức): Hệ thống vận chuyển, thiết bị kho vật liệu rời
Gebr. Pfei�er (CHLB Đức): Máy nghiền đứng dùng trong ngành sản xuất xi măng và khai khoáng 
Hofmann Engineering (Úc): Thiết kế và sản xuất sản phẩm cơ khí chính xác
Habasit (Thụy Sỹ): Băng tải và dây đai truyền động
Perfect (Ấn Độ): Phụ tùng máy dệt bao PP
Reiners + Fürst (CHLB Đức): Nồi, khuyên cho máy kéo sợi, xe sợi trong ngành dệt

Thay mặt cho Công ty Vũ Minh, tôi xin trân trọng được gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng và các nhà cung cấp đã tin 
tưởng cộng tác với chúng tôi trong những năm qua.

Kính chúc sự hợp tác giữa chúng ta ngày càng được củng cố và phát triển.

Trân trọng cảm ơn.
Ngô Duy Vân



In the very �rst years of the Vietnam innovation period with the new economy opening policy, we - the young enthusi-
astic engineers aged over 30 graduated from di�erent Vietnam famous technical universities and abroad wished to 
provide our contribution to the renewal process of the country. From that vision, on May 14th, 1997 Vu Minh Company 
Limited was founded with the determination to bring our technical knowledge and experiences gained over the years 
working in big multi-national corporations to try in new di�cult, challenging but also very interesting �eld. It is doing 
business with products and technical materials for various industries.

Right from the �rst days, we have been always keeping and following our business philosophy “highest quality 
products of major prestige worldwide manufacturers together with the best technical services”, which enables to bring 
real and long-term bene�ts to our customers.

During the past years, along with the development of the country, many of our customers have grown and become 
famous. We, Vu Minh Company are proud to be also a member of them.

Currently we have been working well on the whole territory of Vietnam. Our close customers come from many industri-
al segments such as cement, power, mining, food processing, beverages and alcohol, textile, steel, automotive, MDF, 
wood and paper.....

In addition to our success, there are not only the e�orts of the whole sta�s of the company, but also the dedicated and 
on time technical support of the prestige suppliers that we are their o�cial representative in Vietnam:

Klüber Lubrication (Germany): Specialty lubricants
OKS (Germany): Speciality lubricants & maintenance products
Assalub (Sweden): Industrial pumps and lubrication equipment 
Aumund (Germany): Conveying & storing bulk material equipment 
Gebr. Pfei�er (Germany): Vertical mill for cement manufacturing and mining industry
Hofmann Engineering (Australia): Leaders in world class precision engineering
Habasit (Switzerland): Transmission & conveyor belts
Perfect (India): Spare parts for PP circular looms
Reiners + Fürst (Germany): Rings & travellers for textile industry

On behalf of Vu Minh Company, I would like to send our sincere thanks to our distinguished customers and suppliers 
for their con�dent working with us over the years.

We wish our cooperation is increasingly strengthening and developing in long-term business.

Yours Faithfully,
Ngo Duy Van











With over 30 years of experience, since 2003, OKS 

Spezialschmiersto�e GmbH has been integrated in the interna-

tional active Freudenberg Group as Kluber, OKS o�ers a compre-

hensive range of speciality lubricants and maintenance products 

"Made in Germany" with reasonable solution and costs.

Vu Minh Company started business with OKS since 2014



Assalub has more than 80 years experience of design-

ing and manufacturing products for rational lubrication.

Assalub is today with its range of products Scandinavia’s 

leading manufacturer of pumps, equipment and complete 

systems for rational handling of lubricants and for lubrication 

automation to all types of industries. A steadily increasing 

parts of the business is projecting and delivery of complete 

turnkey installations.

Products of high quality, which o�ers reliability in service and 

have a long trouble-free life, are together with good service 

and reliable deliveries the lodestar of the company. Always 

keenly aware of the requirements, demands and experiences 

of our customers makes for a continuous development and 

renewal of the products and growth of the product range.

Vu Minh Company started business with Assalub since 2000

Assalub có hơn 80 năm kinh nghiệm trong việc thiết 

kế và sản xuất các sản phẩm bôi trơn hợp lý.

Assalub ngày nay cùng với loạt các sản phẩm của các nhà 

sản xuất hàng đầu vùng Scandinavia về máy bơm, thiết bị 

và các hệ thống hoàn chỉnh để xử lý hợp lý chất bôi trơn và 

tự động hóa bôi trơn cho tất cả các loại ngành công nghiệp. 

Một bộ phận ngày càng tăng của doanh nghiệp là lập dự án 

và cung cấp các công trình chìa khóa trao tay hoàn chỉnh. 

Sản phẩm có chất lượng cao, cung cấp độ tin cậy về  dịch 

vụ, tuổi thọ cao cùng với dịch vụ tốt và giao hàng đáng tin 

cậy theo nguyên tắc chỉ đạo của công ty. Luôn nhận thức 

sâu sắc về các yêu cầu, nhu cầu và kinh nghiệm của các 

khách hàng của chúng tôi làm nên sự phát triển không 

ngừng, đổi mới các sản phẩm và tăng trưởng phạm vi của 

sản phẩm.

Công ty Vũ Minh bắt đầu kinh doanh sản phẩm Assalub từ 

năm 2000

SẢN PHẨM – PRODUCT

Bơm mỡ nhiều đầu ra FEM, FLM 
Multiline pump FEM, FLM

Đồng hồ đo lượng mỡ 
Grease meter

Hệ thống bơm phun bôi trơn vành răng hở
Open gear srpay system

Bơm mỡ khí nén 
Air - operated grease pump

Bơm mỡ vận chuyển dầu
Oil transfer pump



Tập đoàn AUMUND cung cấp các giải pháp hiệu quả 

cho việc vận chuyển và kho chứa vật liệu rời. Hơn 10,000 

thiết bị trên toàn cầu thể hiện niềm tin tưởng tuyệt vời và vị 

trí vững chắc trên thị trường của tập đoàn và các công ty 

con AUMUND Fördertechnik, SCHADE Lagertechnik và 

SAMSON Materials Handling.

Điểm mạnh đặc biệt là sự hoàn thiện về công nghệ và thiết 

bị cực kỳ tin cậy cho vận chuyển vật liệu nóng, mài mòn 

hoặc dính ở năng suất cao, nạp liệu liên tục cường độ cao 

hoặc điều kiện cực khó khăn.

Công ty Vũ Minh bắt đầu kinh doanh sản phẩm Aumund từ 

năm 2005.

The AUMUND Group o�ers e�cient solutions for 

conveying and storage of bulk materials. More than 10,000 

installations worldwide substantiate an excellent reputa-

tion and the good market position of the Group with its 

product companies AUMUND Fördertechnik, SCHADE 

Lagertechnik and SAMSON Materials Handling. 

A particular strength is the technologically mature and 

extremely reliable machinery for handling of hot, abrasive 

or sticky materials at high conveying capacities, intensive 

continuous loading or under extremely harsh conditions.

Vu Minh Company started business with Aumund since 2005
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Passion for grinding

Tradition since 1864

As a family-run business with its head o�ce in Kaiserslautern, 

Germany, Gebr. Pfei�er has pioneered the development of 

modern grinding, separating, drying, slaking, and calcining 

technologies for more than 150 years. Our motto: long-term 

development rather than short-lived success. The result: ever 

new impules ensuring our top ranking among the leaders in 

the industry.

Vu Minh Company started business with Gebr. Pfei�er since 2018

Niềm đam mê dành cho nghiền

Truyền thống từ năm 1864

Là một công ty gia đình có trụ sở chính tại Kaiserslautern, 

Đức, Gebr. Pfei�er đã đi tiên phong trong việc phát triển 

công nghệ nghiền, tách, sấy khô, làm mịn và nung hiện đại 

trong hơn 150 năm qua. Phương châm của chúng tôi: phát 

triển bền vững hơn là thành công trước mắt. Kết quả đạt 

được: các nghiên cứu mới luôn nằm trong các bảng xếp 

hạng hàng đầu của các chuyên gia trong ngành công 

nghiệp.

Công ty Vũ Minh bắt đầu kinh doanh sản phẩm Gebr. Pfei�er 

từ năm 2018

SẢN PHẨM – PRODUCT

Máy nghiền đứng Pfei�er với hệ thống đa dẫn động. 

Mạnh mẽ hơn

Tối ưu sự sẵn sàng

SLS high e�ciency classi�er
for sharp classi�cation

Optimized free
�ow areas

Liftable grinding rollers

Drive modules can be
removed separately

Space saving
twin supports

Parallel grinding gap

Rollers can be swung
out separately

with service hydraulics

Up to six MultiDrive®
modules ensuring
active redundancy

PFEIFFER VERTICAL MILL WITH MULTIDIRIVE

MORE POWER.
ULTIMATE AVAILABILITY.
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SẢN PHẨM – PRODUCT

Sẵn sàng để nghiền

Hệ thống mô – đun cho việc gia nhập 

thị trường ngay lập tức

MODULAR SYSTEM FOR
IMMEDIATE MARKET ENTRY

DỊCH VỤ SERVICE

Lắp đặt và vận hành thử

Dịch vụ kỹ thuật

Kiểm tra máy/ phân tích nguyên liệu

Hợp đồng dịch vụ, kiểm tra và bảo trì

Cung cấp phụ tùng thay thế

Nâng cấp và hiện đại hóa

Các khóa đào tạo

Hỗ trợ khẩn cấp (ví dụ trong trường hợp nhà máy phải 

dừng sản xuất)

Installation and commissioning

Technical service

Test station/ material analysis

Service contract, inspection and maintenance

Spare parts supply

Upgrading and modernization

Training sessions

Emergency assistance (e.g. in case of production 

outage)



Engineering từ năm 2014.
Engineering

since 2014.
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Phù hợp cho các máy Lohia, Starlinger, GCL, Hengli, Haoyu và các loại máy khác trên thị trường và Ấn Độ
Perfect for Lohia, Starlinger, GCL, Hengli, Haoyu and various other International and Indian Circular Looms (Alpha6, 
Omega6, SL4, SL6, SL61, SL62, SL8, SL82, Leno2, SLL4, HDN4, HDN6, HDN8, HDE4, LSL4, LSL6, LSL61, LSL62, LSL8, 
LSL10, LS-HDN4, LS-CS4, LS-FS4, etc.)





Thiết kế lắp đặt hệ thống bôi trơn tự động
Automatic lubrication system
design and installation



Dịch vụ kiểm tra và căn chỉnh vàng răng hở
 Open gear inspection and adjustment

Dịch vụ nối băng
tại hiện trường
On site belt joining service

Tư vấn lắp đặt dây đai 
băng tải
Drive belt installation
consultation

Đo thiết kế chế tạo bánh răng 
chủ động máy nghiền than
Measurement for manufacturing 
of new coal mill pinion



Trang 1:  Bìa 1

Trang 2:  Thư giới thiệu Tiếng Việt

Trang 3:  Thư giới thiệu Tiếng Anh

Trang 4 – 7: Kluber

Trang 8:  OKS

Trang 9:  Assalub

Trang 10-12: Aumund

Trang 13- 14: Gebr.Pfei�er

Trang 15 - 16: Hofmann Engineering

Trang 17 - 18: Habasit

Trang 19 - 20: Perfect

Trang 21:  Reiner + Furst

Trang 22 – 23: Dịch vụ kỹ thuật

Trang 24:  Bìa 4

OFFICE IN HA NOI
Room 503, 5   Floor, 101 Lang Ha Building

Lang Ha Ward, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam

Tel: (+84.24) 3562 6208
Fax: (+84.24) 3562 6209

Email: info@vuminh.com.vn
Website: www.vuminh.com.vn

OFFICE IN DA NANG
68 Le Manh Trinh Str., Phuoc My Ward

Son Tra Dist., Da Nang City, Vietnam

Tel: (+84.236) 394 3203
Fax: (+84.236) 356 6129

OFFICE IN HO CHI MINH
Room 10, 9   Floor, An Khang B Building

An Phu Ward, Dist.2, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (+84.28) 6281 3200
Fax: (+84.28) 6281 3201
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