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THƯ NGỎ

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN:
Bằng khát vọng trẻ cùng chiến lược đầu tư - phá triển bền vững, ADTECH phấn đấu trở 
thành nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp tự động hóa cho ngành sản xuất công nghiệp.

SỨ MỆNH:
Góp phần vào sự phát triển, phồn vinh của xã hội thông qua việc không ngừng kiến tạo môi 
trường sản xuất an toàn - hiệu quả cao cho ngành sản xuất công nghiệp. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Đam mê - Sáng tạo, Dẫn dắt - Đoàn kết, Cộng đồng - Uy tín, Đổi mới công nghệ.

Đại diện cho tập thể công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ ADTECH tôi 
xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý khách hàng đã tin tưởng và 
sử dụng sản phẩm - dịch vụ của ADTECH trong những năm qua.

Trong suốt chặng đường phát triển, sự tin tưởng của quý khách hàng 
chính là nguồn động lực để tập thể ADTECH luôn kiên trì và nổ lực trở 
thành thương hiệu uy tín của mảng tự động hóa trong sản xuất công 
nghiệp. Trong bối cảnh cách mạng Công Nghiệp Hóa - Hiện Đại Hóa và 
dịch bệnh diễn biến phức tạp, tự động hóa trong sản xuât công nghiệp 
là một xu hướng tất yếu của hầu hết tất cả các doanh nghiệp để giảm 
chi phí sản xuất và tăng năng suất lao động. Đón đầu trong xu thế này, 
ADTECH đã tập trung nghiên cứu, phát triển và cho ra đời những sản 
phẩm như Robot 6 trục, Robot lau pin mặt trời…cũng như cung cấp máy 
móc tự động và các linh kiện, thiết bị cho những dự án tự động hóa. 
Tuy nhiên, những thách thức của chúng tôi bây giờ mới thực sự bắt 
đầu, vì chúng tôi tin rằng thị trường Việt Nam trong tương lai sẽ còn thu 
hút hơn nữa sự đầu tư của các doanh nghiệp lớn trên thế giới.

Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là không ngừng gia tăng giá trị cho quý 
khách hàng. Vì vậy, chúng tôi đã không ngừng nâng cao năng lực nhân 
sự, nâng cao hệ thống quản lý cũng như đầu tư trang thiết bị hiện đại.

Một lần nữa tôi xin đại diện công ty, bày tỏ lòng biết ơn chân thành 
đến Quý khác hàng đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong suốt những 
năm qua.
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LỊCH SỬ CÔNG TYLĨNH VỰC KINH DOANH
+ Cung cấp các loại cánh tay Robot và xây dựng các ứng dụng 
tự động hóa liên quan đến Robot trong công nghiệp và giáo 
dục.

+ Cung cấp các loại máy đóng gói, máy dán nhãn, máy dán 
thùng carton, máy chiết rót.

+ Cung cấp các loại linh kiện, thiết bị phục vụ dự án tự động 
hóa.

+ Cung cấp các giải pháp, ứng dụng tự động hóa trong vận 
chuyển và lưu trữ vật tư.

+ Tư vấn, thiết kế, chế tạo các loại máy móc chuyên dụng theo 
nhu cầu của khách hàng.

NĂM 2011: Thành lập công ty TNHH Kỹ Thuật Điện AN ĐỨC 
THỊNH, là công ty mẹ của ADTECH

NĂM 2015: AN ĐỨC THỊNH trở thành một trong những nhà cung 
cấp thiết bị điện và dịch vụ kỹ thuật điện hàng đầu trong nước.
Công ty trúng thầu hàng loạt dự án lớn như: Bệnh Viện Nhi Đồng 
Thành Phố, Bệnh viện Nhi Trung Ương, nhà máy lọc dầu Bình Sơn, 
tòa nhà HH4 & HH3 Sông Đà, chung cư Botanica, Orchard Parkview, 
Sunrise CityView, NewTon của Novaland….cùng nhiều dự án khác.

NĂM 2018: Nhận thấy nhu cầu và tiềm năng của tự động hóa trong 
sản xuất công nghiệp ngày càng cao, Ban Giám Đốc công ty AN 
ĐỨC THỊNH đã quyết định thành lập công ty ADTECH chuyên về 
giải pháp tự động hóa.

NĂM 2019: ADTECH đã nghiên cứu và chế tạo thành công cánh tay 
robot 6 trục đầu tiên, được thử nghiệm tại nhà máy sữa Vinamilk và 
Vinasoy.
Hai quý công ty đã đánh giá rất cao về công nghệ của sản phầm 
này và đề nghị hợp tác lâu dài.

NĂM 2020: Robot vệ sinh cho trạm pin năng lượng mặt trời Châu 
Đức ra đời, đánh dấu một bước dài trong quá trình nghiên cứu và 
phát triển Robot ở ADTECH.

NĂM 2021: Vượt qua những khó khăn và diễn biến phức tạp của 
dịch bệnh, ADTECH vẫn duy trì nghiên cứu và phát triển những ứng 
dụng Robot trong sản xuất.
Bên cạnh đó công ty cũng cung cấp rất nhiều máy móc tự động cho 
các công ty, xí nghiệp trong nước đem lại doanh số ước tính 12 tỷ đồng.

NĂM 2022: ADTECH mở rộng quy mô trong nghiên cứu và sản 
xuất.
Mở rộng thị trường cung cấp máy móc tự động hóa trong lĩnh vực 
đóng gói và chiết rót
Tăng cường liên kết với các đối tác trong và ngoài nước

BAN GIÁM ĐỐC

NV KẾ TOÁN NV SALE TN.RD TN. LẮP RÁP TN. SERVICES ĐỐI TÁC

GIA CÔNG

NV. XUẤT

NHẬP KHẨU

NV. THIẾT KẾ

CƠ KHÍ

NV. THIẾT KẾ

ĐIỆN

NV. PHẦN MỀM

LẬP TRÌNH
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VỤ - BÀN
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HỆ THỐNG PALLETIZER LÀ GÌ?
Hệ thống Palletizer là giải pháp liên quan đến bốc xếp hàng lên pallet, định hướng các sản 
phẩm riêng lẻ thành một kiện duy nhất, mang lại phương pháp xử lý, lưu trữ và vận chuyển 
nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm hơn. Các chức năng như cân , đo, đếm, phân loại hay dán 
nhãn, bao gói cũng có thể được tích hợp vào hệ thống nhẳm tối ưu quy trình sản xuất. Hệ 
thống được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau để hỗ trợ việc đóng gói và bốc 
xếp hàng hóa.

Cấu trúc của Robot Palletizer đơn giản và thuận tiện trong bảo trì và sửa chữa. Cấu hình hệ 
thống xếp bao lên Pallet bao gồm:

• Robot Arm: Cánh tay robot
• EOAT (End of Arm Tool): Bộ gắp gắn trên robot
• Base for robot: Chân đế cho robot
• Infeed Conveyor: Băng tải đầu vào
• Station Conveyor: Băng tải trạm gắp
• Guarding: Hàng rào bảo vệ
• Safety Light Curtain: Cảm biến an toàn
• Ngoài ra, hệ thống Robot Palletizer có thể tích
hợp thêm:
+ Hệ cân Check Weigher, kiểm tra trọng lượng sản phẩm và tự động loại sản phẩm không đạt
+ Máy Wrapper machine để quấn màng PE cho cây pallet

PALLETIZER

SẢN PHẨM VÀ ỨNG DỤNG
GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA

Robot Palletizer có hai cấu hình: bán tự động và tự động hoàn 
toàn: 

Hệ bán tự động
Đây thường là các hệ đơn. Có một Robot làm việc với 1 hoặc 2 line 
sản xuất. Cấu hình này thích hợp với nhà máy có công suất nhỏ. 
Nó cũng phù hợp với nhà máy có các line sản xuất nằm ở nhiều 
khu vực khác nhau. Với hệ bán tự động thì việc cấp Pallet đến vị trí 
làm việc của robot được thực hiện thủ công.

Hệ tự động hoàn toàn
Thường có từ 2 hệ robot trở lên. Cấu hình này sẽ phù hợp với nhà 
máy có công suất lớn, có nhiều line sản xuất, nhiều loại sản phẩm. 
Với hệ tự động thì Pallet sẽ được cấp đến từng vị trí làm việc của 
robot một cách hoàn toàn tự động.

Các lợi ích khi ứng dụng hệ thống Robot Palletizer vào sản xuất 
tự động:
• Giảm chi phí nhân công, hiệu suất làm việc tăng cao
• Tối ưu quy trình sản xuất, dễ dàng di chuyển
• Nâng cao chất lượng và sự đồng đều của sản phẩm
• Linh hoạt cho nhiều ứng dụng, dây chuyền khác nhau

ADTECH tiên phong ứng dụng hệ thống Robot Palletizer
Năm 2018, ADTECH đã cho ra mắt giải pháp Robot đóng bao tự động và xếp bao tự động. Những cánh 
tay robot được chính ADTECH nghiên cứu và phát triển, lần đầu tiên lắp đặt được áp dụng cho việc xếp 
bao trên pallet với tốc độ nhanh chóng và chính xác. 

Mối liên hệ giữa các Robot, con người và hệ thống máy móc thiết bị đều được hoàn chỉnh theo nền 
tảng công nghệ 4.0. Tất cả các quy trình đều được các chuyên gia và kỹ sư của ADTECH thiết kế tuân 
thủ nghiêm ngặt đảm bảo chính xác và an toàn tuyệt đối.

Với những năng lực và kinh nghiệm đó, ADTECH đã cung cấp đến khách hàng các hệ thống palletizer 
cho nhiều ứng dụng và nhu cầu khác nhau trong công nghiệp.
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HỆ THỐNG LƯU TRỮ VẬT TƯ TỰ ĐỘNG

Hệ thống tháp lưu trữ vật tư tự động được thiết kế để tận dụng không gian chiều cao của trần 
nhà máy, nhà xưởng nhằm mục đích lưu trữ và trích xuất vật tư tự động, tiết kiệm không gian 
lưu kho, tự động hóa quy trình làm việc từ nhập kho vật tư đến lưu trữ thành phẩm thông qua 
thao tác điều khiển của người vận hành trên màng hình điều khiển của hệ thống.

Các đặc điểm tiêu biểu:
Hệ thống tháp lưu trữ tự động chuyên dụng để lưu trữ số lượng nhỏ các tấm (thép tấm, tấm, lá 
mỏng, v.v.) với kích thước tối đa 3 m x 1,5 m, các tấm gỗ, thép ống…… Hệ thống được thiết kế 
với kích thước nhỏ gọn cho phép lưu trữ trên diện tích nền 16 m² của nhà xưởng với sức chứa 
lên đến 30 tấn vật liệu, giúp người vận hành dễ dàng và nhanh chóng truy cập các vật tư, vật 
phẩm đã lưu trữ. Hệ thống có thể lắp đặt trực tiếp bên cạnh máy cắt laser, máy đột, máy chấn, 
máy cắt gỗ CNC, máy cắt thép ống CNC… và cho phép bạn sử dụng tối ưu không gian lưu trữ.
Hệ thống bao gồm một cột lưu trữ gồm nhiều tầng pallet để chứa vật tư ( số lượng tầng phụ 
thuộc vào chiều cao trần nhà máy, nhà xưởng…….) và bộ cơ cấu chuyển động di chuyển các kệ.

Chuyển động được khởi động bằng cách nhấn nút trên bảng điều khiển. Vật liệu được bốc và 
dỡ trực tiếp bằng thiết bị nâng hạ hoặc xe nâng. Hệ thống lưu trữ tự động được trang bị bộ bàn 
đệm được sử dụng để tách các gói kim loại tấm, gỗ, thép ống… từ các pallet.

Lợi ích của hệ thống:
• Thích hợp cho việc tải, xếp dỡ và lưu trữ pallet.
• An toàn, bền, dễ bảo trì, chi phí thiết bị thấp, hiệu quả công việc cao.
• Sử dụng hiệu quả không gian sàn sẽ giúp tối đa hóa không gian toàn bộ kho hàng ít nhất 50%.
• Giảm thời gian cho người vận hành.
• Sử dụng Hệ thống lưu trữ / truy xuất tự động để kiểm soát và quản lý, sắp xếp vật tư tại chỗ.
• Thiết bị tiết kiệm năng lượng.
• Tăng năng suất và công suất.
• Giao diện và phần mềm điều khiển đơn giản thân thiện với người dùng.
• Cân trọng lượng tự động độc quyền được cài đặt.
• Cấu trúc hấp thụ sốc độc quyền.
• Cơ chế nâng hạ độc quyền với tính năng chống rơi
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ROBOT VỆ SINH PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

MÁY MÓC TỰ ĐỘNG 

          

          

          

MÁY DÁN NHÃN MÁY DÁN THÙNG

          

MÁY ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM MÁY DÁN MÀNG NHÔM

MÁY CẤP SIẾT VÍT TỰ ĐỘNG MÁY QUẤN MÀNG PALLET

MÁY CHIẾT RÓT MÁY DỰNG THÙNG

MÁY ĐÓNG ĐAI MÁY CẤP CHAI
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Điện mặt trời hiện nay được xem là nguồn năng lượng sạch, dồi dào và ổn định nhất trên thế giới. 
Ngoài những lợi ích về môi trường, hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời còn là một phương 
án kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao đối với chủ đầu tư. Hệ thống điện năng lượng mặt trời 
hiện nay được được lắp đặt với 3 quy mô khác nhau về công suất đó là nhà máy điện mặt trời công 
suất hàng GWp (cánh đồng pin năng lượng mặt trời), hệ thống điện mặt trời áp mái nhà xưởng công 
suất hàng MWp và hệ thống áp mái dân dụng công suất KWp.
Đi cùng với sự phát triển của nhiều nhà máy pin năng lượng mặt trời ở Việt Nam, vấn đề bảo trì, bảo 
dưỡng, vệ sinh các tấm pin sau khoảng thời gian làm việc định kỳ cũng là vấn đề được quan tâm và 
đầu tư nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của các tấm pin và đảm bảo chúng hoạt động an toàn.

Là một công ty chuyên cung cấp máy móc, các giải pháp tự động hóa. ADTECH cũng đã tham gia 
nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công Robot vệ sinh pin năng lượng mặt trời di chuyển trên địa 
hình tấm pin phức tạp, gồ ghề, các tấm pin được lắp đặt lệch nhau lớn theo nhu cầu của nhà máy 
điện mặt trời Châu Đức, giải quyết được nhu cầu vệ sinh tự động cho khách hàng mà hầu hết các 
dòng Robot vệ sinh khác trên thị trường không thể hoạt động hiệu quả trên địa hình lắp đặt giàn pin 
phức tạp như thế này.

Các tính năng nỗi bật của Robot vệ sinh pin năng lượng mặt trời do ADTECH sản xuất:
1. Robot dễ dàng tháo lắp, chia tách module, Robot dài 4,5m có thể dễ dàng chia tách thành 2 
module có chiều dài hơn 2m, thuận lợi cho việc di chuyển trên xe.
2. Robot hoạt động trên mọi mặt phẳng có độ dốc nghiêng lớn nhờ cơ cấu bánh định vị vững chắc.
3. Robot có thể di chuyển trên địa hình gồ ghề, các tấm pin đặt lệch nhau, leo bậc cao trên 5cm.
4. Robot có các chế độ điều khiển bằng tay và từ xa cho người giám sát.
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ROBOT ADTECH

ADTECH phân phối các dòng Robot công nghiệp, cobot từ 5, 6, 7 trục tự do tùy thuộc vào ứng dụng 
của khách hàng. Xây dựng ý tưởng, thiết kế hệ thống tự động và thực hiện vận hành, đưa Robot 
cùng hệ thống vào hoạt động sản xuất thực tế là mục tiêu và sứ mệnh của ADTECH.

Ngoài ra, ADTECH cũng đã nghiên cứu và tiến hành chế tạo, chạy thử nghiệm Robot do chính đội 
ngũ kỹ sư ADTECH phát triển và kế thừa từ quá trình phân phối, phục vụ các khách hàng, với mong 
muốn sớm bắt kịp tiến bộ khoa học kỹ thuật của các nước tiên tiến và phục vụ nhu cầu tự động hóa 
của các doanh nghiệp trong nước.

THIẾT BỊ VÀ LINH KIỆN

CẢM BIẾN QUANG ENCODERCẢM BIẾN TỪ

ĐỘNG CƠ SERVO
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THIẾT BỊ VÀ LINH KIỆN

HMI

ROBO CYLINDER

XYLANH ĐIỆN BIẾN TẦN

BỘ ĐẾM COUNTER

THIẾT BỊ VÀ LINH KIỆN

BỘ LẬP TRÌNH PLC

BỘ ĐỊNH THỜI GIAN TIMER
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DỰ ÁN VÀ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
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KỸ THUẬT THIẾT KẾ

Với đội ngũ trên 12 nhân viên thiết kế giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí chính xác, điện- điện 
tử, chúng tôi tự tin sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu khắt khe nhất về chất lượng, chi phí cũng như tiến 
độ bàn giao.

ADTECH chuyên tư vấn giải pháp, cung cấp ý tưởng và khái quát yêu cầu của khách hàng bằng 
thiết kế 3D và mô phỏng trực quan, chính xác.

Mục tiêu của chúng tôi là định hình ý tưởng theo hướng phù hợp với yêu cầu và ngân sách của 
khách hàng, từ đó đưa ra giải pháp tiếp cận tối ưu nhất.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT
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QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐỐI TÁC

1. Tiếp nhận yêu cầu, đề xuất của khách hàng

2. Tham quan, khảo sát thực tế

3. Lên kế hoạch và thiết kế phương án, giải pháp công nghệ

4. Gửi kế hoạch, báo giá và làm việc với khách hàng để chốt ý tưởng, cách thực hiện

5. Thiết kế chi tiết, tính toán, lựa chọn thiết bị, máy móc phù hợp nhất cho giải pháp.

6. Triển khai chế tạo, lắp ráp

7. Chạy thử nghiệm, chạy sản xuất

8. Bàn giao

9. Bảo hành và bảo trì định kỳ


