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2 VŨ QUẾ PROFILE

THƯ NGỎ
Lời đầu tiên, chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý Đối tác, khách hàng lời chúc tốt đẹp nhất!
Được thành lập từ năm 1995, cùng với hơn 20 năm kinh nghiệm của những người làm trong nghề
cao su, Công ty Cao Su Vũ Quế luôn đặt chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng lên
tiêu chí hàng đầu trong việc vận hành công ty. Hiện tại, Cao Su Vũ Quế đang chủ yếu tập trung vào
ngành công nghệ phụ trợ, với những sản phẩm cao su kỹ thuật như gioăng cao su, cao su giảm
chấn, máng cao su cho xây dựng, đĩa cao su, cao su tấm cùng nhiều sản phẩm khác. Để có thể
đáp ứng với sự đa dạng nhu cầu của khách hàng, công ty chúng tôi cung cấp các sản phẩm làm từ
nhiều loại cao su khác nhau như: EPDM, NBR, BR, cao su thiên nhiên, cao su silicone, cao su FKM,
cùng nhiều loại cao su khác với những tính chất và chức năng khác nhau.
Là một trong những doanh nghiệp tư nhân sản xuất các sản phẩm cao su ra đời từ rất sớm, đến
nay công ty cao su Vũ Quế có thể làm chủ các công nghệ:
- Phân tích cấu trúc các sản phẩm cao su.
- Thiết lập các công thức pha chế và xây dựng các phương pháp gia công cao su.
- Thực hiện test các tính chất cơ lý của cao su, bao gồm:
• Độ cứng (ASTM D2240),
• Cường độ chịu kéo, độ giãn dài khi đứt (ASTM D412)
• Sức kháng Ozone (ASTM D1149)
• Test lão hóa nhiệt (ASTM D573)
• Test biến dạng nén dư (ASTM D395)
- Dây chuyền ép chân không và đùn lưu hóa công nghệ HAV.
Trong những năm qua, công ty cao su Vũ Quế không ngừng đổi mới công nghệ sản xuất và đầu tư
dây chuyền thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao hơn nữa năng suất và chất lượng, đi đôi với việc giảm
giá thành sản phẩm. Những chủng loại nguyên vật liệu chất lượng cao nhập khẩu kết hợp với cao
su thiên nhiên Việt Nam cùng với dây chuyền sản xuất hiện đại đã và đang tạo ra những sản phẩm
tốt nhất cho thị trường nội địa.
Để cụ thể hóa những cam kết về chất lượng sản phẩm đối với các đối tác và khách hàng tiêu dùng,
chúng tôi đặc biệt chú trọng khâu giám sát chất lượng từng công đoạn nhằm loại trừ những yếu tố
ảnh hưởng đến chất lượng trong từng công đoạn sản xuất.
CÔNG TY TNHH CAO SU VŨ QUẾ luôn đặt niềm tin của khách hàng là tiêu chí hàng đầu vì chúng
tôi cam kết lấy chất lượng và uy tín làm mục tiêu hoạt động. Các sản phẩm VŨ QUẾ thực hiện luôn
đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu nghiêm ngặt trong khâu thiết kế, gia công. Chúng tôi tin tưởng rằng
với tập thể đoàn kết, vững mạnh và sự ủng hộ của các bạn, công ty cao su Vũ Quế chắc chắn sẽ
đóng góp một phần nhỏ vào sự thành công của Quý khách hàng.
Trân trọng!
CÔNG TY TNHH CAO SU VŨ QUẾ
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THÔNG TIN CÔNG TY
s Tên công ty: Công ty TNHH cao su Vũ Quế
s Tên tiếng anh: Vu Que Rubber Co., Ltd.
s Trụ sở chính: Thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội
s Giám đốc: Bà Trần Khánh Linh
s Điện thoại: (04) 33868 888 - Fax: (04) 33868 890
s Website: www.caosu.vn - Email: caosuvuque@gmail.com
s Mã số thuế: 0500472995
s Tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An
Số tài khoản: 117000013333
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CƠ SỞ PHÁP LÝ
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LĨNH VỰC KINH DOANH
Hiện tại, CAO SU VŨ QUẾ đang chú trọng vào hoạt động sản xuất các
sản phẩm cao su kỹ thuật dựa theo bản vẽ được cung cấp bởi bên đối
tác. Chúng tôi có đủ khả năng để có thể đáp ứng nhu cầu rộng rãi của
khách hàng về chất lượng cũng như tính năng của các sản phẩm cao su.
CAO SU VŨ QUẾ sản xuất, xuất khẩu sản phẩm làm từ nhiều loại cao su
mang các đặc tính cơ lý khác nhau:
w
w
w
w
w
w
w

cao su thiên nhiên.
cao su EPDM.
cao su NBR.
cao su Silicone.
cao su Butyl.
cao su Butadiene.
cao su FKM.
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TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN
CÔNG TY TNHH CAO SU VŨ QUẾ là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà
đầu tư trên toàn quốc.
Chúng tôi luôn cố gắng đóng góp hết mình để tạo nên một cuộc sống
ngày càng tốt hơn, bằng cách đóng góp thật nhiều vào sự phát triển
của thị trường và xã hội.
SỨ MỆNH
Không ngừng cải tiến công nghệ và nâng cao năng suất lao
động: Với mục tiêu trở thành nhà sản xuất các sản phẩm cao su
kỹ thuật hàng đầu trong nước, chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện
chất lượng sản phẩm thông qua việc nâng cao năng suất lao
động và tìm đến những công nghệ mới nhất.
Lấy chất lượng sản phẩm và sự sáng tạo làm trọng tâm:
Cao Su Vũ Quế cam kết phấn đấu thỏa mãn tối đa nhu cầu
khách hàng, lấy chất lượng sản phẩm cung cấp cho khách
hàng làm mục đích để hoạt động.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
- Sản phẩm: bền đẹp, tiến độ nhanh chóng.
- Dịch vụ tư vấn, thiết kế chuyên nghiệp.
- Môi trường làm việc sáng tạo - hiệu quả.
- Đội ngũ nhân viên đoàn kết và thân thiện.

CHẤT LƯỢNG
LÀ SỨ MỆNH
VŨ QUẾ PROFILE 7

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

BỘ PHẬN
HÀNH CHÍNH

BỘ PHẬN
KẾ TOÁN

PHÒNG
HÀNH CHÍNH

BỘ PHẬN
SẢN XUẤT

BỘ PHẬN
SALES

BỘ PHẬN
QC

BỘ PHẬN
SẢN XUẤT

BỘ PHẬN
KỸ THUẬT VÀ
CƠ KHÍ

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NHÂN VIÊN
Nhân sự là nguồn lực cốt yếu để thành công tại mỗi doanh nghiệp, CÔNG TY TNHH CAO SU VŨ QUẾ ngoài
việc chú trọng lựa chọn các nhân sự có chuyên môn tốt theo lĩnh vực chuyên môn mà còn luôn đào tạo mới
và đào tạo lại các lĩnh vực ngành nghề mà công ty đang hoạt động sản xuất.
Đội ngũ công nhân viên nhiệt huyết, tận tâm với nghề, luôn đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng. Trong
tương lai, để phát triển và mở rộng công ty sẽ không ngừng bổ sung nhân sự để đáp ứng theo yêu cầu thị
trường.
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VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI

CON NGƯỜI VŨ QUẾ
Nhân sự công ty đều là những
chuyên gia với hàng chục năm
kinh nghiệm trong nghề, kiến
thức chuyên môn sâu rộng và
tay nghề vững chãi. Với tiêu
chí lấy con người làm nòng
cốt, đội ngũ lao động được
đào tạo bài bản, khuyến khích
sáng tạo, tận tâm yêu nghề với
mục đích cuối cùng là đưa ra
sản phẩm mang tính đột phá
dẫn đầu thị trường.

SẢN PHẨM
Khi con người là bộ não, chất
xám của doanh nghiệp thì sản
phẩm chính là thứ mà chúng
tôi coi là linh hồn của công ty.
Mỗi sản phẩm đều được trau
truốt, gia công tỉ mỉ và đánh
giá cẩn thận qua từng khâu
sản xuất. “Sẽ không có thương
hiệu mạnh nếu như không có
sản phẩm tốt trong nó”. Ở đây,
chúng tôi luôn luôn nỗ lực để
đạt được sự hoàn thiện trong
từng sản phẩm, thoả mãn nhu
cầu thị trường.

CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
Cùng với sự phát triển công
nghiệp hóa hiện đại hóa,
Khách hàng càng ngày càng có
nhu cầu cao hơn về chất lượng
sản phẩm. Đó chính là lí do mà
Vũ Quế không ngừng chuyển
mình và cập nhật những công
nghệ tiên tiến nhất. Để đáp ứng
thị hiếu khách hàng, chúng tôi
không ngần ngại đầu tư mạnh
vào dây chuyền sản xuất để để
cung cấp ra thị trường những
sản phẩm có chất lượng cao,
mẫu mã đẹp.

TƯ CHẤT NGƯỜI DẪN ĐẦU
Với 30 năm kinh nghiệm trong nghề, chúng tôi tự tin cam kết có thể đáp ứng được nhu cầu của những vị khách
khó tính nhất với bí quyết mà những người đi trước đã dày công nghiên cứu ra. Ngoài ra, đến với Vũ Quế, quý
khách còn được trải nghiệm dịch vụ khách hàng tâm huyết và những chương trình hậu mãi hấp dẫn.
VŨ QUẾ PROFILE 9

CÁC SẢN
PHẨM CỦA
CÔNG TY

CAO SU BÁM DÍNH KIM LOẠI:
s Con lăn cao su bọc sắt loại trơn
s Con lăn cao su bọc sắt loại có rãnh.
s Bánh xe bọc cao su, bánh xe bọc PU.
s Bọc quả lô băng tải.
s Giảm chấn máy lu.

CAO SU CHỊU DẦU:
s Gioăng cao su chịu dầu.
s Phớt chịu dầu.
s Màng cao su chịu dầu.
s Cao su tấm chịu dầu.
s Quả cầu chịu xăng dầu.

CAO SU CHỊU HÓA CHẤT:
s Con lăn cao su.
s Gioăng cao su.
s Tấm cao su.

CAO SU CHỊU ÁP, CHỊU XOẮN.
s Giảm chấn các loại cầu trục.
s Giảm chấn tàu biển.
s Giảm chấn cầu cảng.
s Giảm chấn hoa khế.
s Giảm chấn máy sàng.
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CAO SU THỦY ĐIỆN, THỦY LỢI.
s Gioăng cao su P60,P50,P40,P30,P20.
s Gioăng đáy 20 x 160 x L.
s Gioăng cánh cung thủy điện.
GIOĂNG CAO SU CHỊU NHIỆT.
s Các loại gioăng nồi hơi.
s Các loại gioăng nồi hấp
s Gioăng lò cao.
CAO SU CHỊU MÀI MÒN:
s Tấm cao su lót bình nghiền.
s Nắp cao su đậy bình ngiền.
s Đĩa mài cạnh gạch các loại.
s Van một chiều, Van bơm Piton.
s Gioăng chèn bơm Piton.
s Vòng tỳ con lăn.
s Van cánh bướm.

CAO SU KHÁNG OZON:
s Khe co giãn cầu , đường bộ.
s Gối cầu.
s Giảm chấn tàu thủy, gioăng tàu thủy...

CAO SU THỰC PHẨM, Y TẾ.
s Gioăng cao su trong ngành thực phẩm.
s Nút chai Y tế.
s Gioăng đường ống rượu, bia...
s Gioăng nồi hấp khử trùng bệnh viện.
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SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Gioăng cao su tủ điện

Gioăng chữ P phủ nhựa Teflon

Gioăng cống EPDM

Ống silicone sử dụng trong
ngành y tế

Ống tín hiệu cao su hệ thống sát
hạch xe máy

Gioăng nẹp cửa kính hình chữ U

Gioăng Silicone đèn Toby

Sợi xốp EPDM

Gioăng nẹp cửa kính

Gioăng kính cửa sổ

Gioăng che khe hở cột Aluminum

Gioăng cao su tủ điện

Gioăng cống gang hình chữ L

Ống tín hiệu cao su hệ thống sát
hạch xe ôtô

Gioăng tam giác cho cống bê tông
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Gioăng cao su cho bích, van
chiller

Gioăng cao su O-ring

Tấm cao su dạng cuộn mỏng

Khuôn đổ kẹo hình thú

Khuôn đổ kẹo hình thú

Giảm chấn tang chống

Nút bịt dây lên vòi

Ống dẫn Silicone kết nối
Undersink

Bành Tỳ Cao Su

Màng bơm cao su có bố vải

Ống bầu silicone

Nẹp góc bàn

Các sản phẩm đùn

Các sản phẩm đùn

Các sản phẩm ép
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NĂNG LỰC MÁY MÓC
Nắm bắt được nhu cầu phát triển ngày càng cao của
ngành công nghiệp cao su, năm 1999, công ty quyết
định xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm cao su
kỹ thuật phục vụ các đối tượng khách hàng tại khu vực
miền Bắc.
- Tổng diện tích nhà máy là hơn 5.000 m2.
- Với dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, nhập khẩu
từ nước ngoài là các công đoạn sản xuất đều được trang
bị máy móc hiện đại.
- Với vị thế này, VŨ QUẾ hoàn toàn có thể đáp ứng nhu
cầu của khách hàng trên phạm vi toàn quốc và cam kết
đảm bảo về “chất lượng - tiến độ” của sản phẩm.
- Ngoài ra, với mục tiêu chất lượng là hàng đầu, công ty
chúng tôi đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản
xuất, được kiểm tra rất nghiêm ngặt trước khi hàng xuất
ra khỏi nhà máy để giao tới khách hàng.

HỆ THỐNG MÁY ÉP CHÂN KHÔNG 150T
• Thương hiệu: Panstone
• Số lượng: 3 máy
• Lực ép: 150T
• Kích thước thớt nhiệt: 450mm x 480mm
• Điện năng tiêu thụ: 12.8 kW

HỆ THỐNG MÁY ÉP CHÂN KHÔNG 200T
• Thương hiệu: Panstone
• Số lượng: 4 máy
• Lực ép: 200T
• Kích thước thớt nhiệt: 500mm x 500mm
• Điện năng tiêu thụ: 14 kW

MÁY ĐÙN CHÂN KHÔNG
• Số lượng: 2 máy
• Kích thước đầu đùn: Φ75mm và Φ95mm
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DÀN LƯU HÓA SẢN PHẨM ĐÙN
• Số lượng: 2 dàn
• Công nghệ: Hot Air Vulcanization và Microwave Vulcanization

MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM ĐÙN

VŨ QUẾ PROFILE 15

NĂNG LỰC PHÒNG TEST

HÌNH ẢNH: THIẾT BỊ TEST KHÁNG OZONE (TIÊU CHUẨN ASTM D1149)
Các thiết bị khác trong phòng test:
• Máy kiểm tra độ cứng cao su
• Máy kiểm tra độ giãn dài và độ bền kéo
• Máy lưu biến
• Máy đo độ mài mòn cao su

• Lò sấy kiểm tra độ lão hóa cao su
• Thiết bị kiểm tra biến dạng nén dư
• Thiết bị kiểm tra tỷ trọng
• Thiết bị kiểm tra sức kháng ozone

THIẾT BỊ PHÒNG TEST:MÁY
ĐO ĐỘ MÀI MÒN
• Ứng dụng:
Máy được sử dụng để kiểm tra khả
năng kháng mòn của các loại cao
su.
• Phương pháp Test: ASTM D5963
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THIẾT BỊ PHÒNG TEST:
THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU
• Ứng dụng:
Máy được sử dụng để đo độ cứng Shore A
của các mẫu cao su
• Phương pháp Test: ASTM D2240

THIẾT BỊ PHÒNG TEST: CÂN TỶ TRỌNG
• Ứng dụng:
Thiết bị đo trọng lượng riêng của cao su

THIẾT BỊ PHÒNG TEST:
LÒ SẤY MẪU CAO SU
• Ứng dụng:
Thiết bị được sử dụng để kiểm tra sự lão hóa
nhiệt của cao su
• Phương pháp Test: ASTM D573

THIẾT BỊ PHÒNG TEST: THIẾT BỊ KIỂM
TRA ĐỘ BIẾN DẠNG NÉN DƯ
• Ứng dụng:
Thiết bị đo biến dạng nén dư của cao su
• Phương pháp Test: ASTM D395
(Phương pháp B)
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CÁC NHÀ CUNG CẤP
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- Máng cao su cho khe co giãn răng lược, ray thép và
ray nhôm
- Dải cao su cho khe co giãn BeJ
- Đĩa cao su cho gối cầu
- Vòng chắn bụi cho gối cầu
- Gioăng cao su cho tường chống ồn

- Gioăng cống bê tông
- Gioăng cao su cho cửa chống cháy
- Tấm cao su Silicone

ĐỐI TÁC
KINH
DOANH

- Ống cao su tín hiệu cho trường lái
- Các loại gioăng đùn
- Sản phẩm cao su kỹ thuật
- Gioăng O-ring

Các sản phẩm cao su Silicone cho máy lọc nước, bình
nóng lạnh, bao gồm:
- Cút Silicone
- Gioăng cao su Silicone
- Tấm đệm Silicone
- Nút bịt Silicone
- Ống dẫn nước Silicone
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