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Cho dù kế hoạch của bạn là gì, chúng tôi đều có giải pháp.



Các giá trị cốt lõi của KSB 
 Uy tín

 Trung thực

 Trách nhiệm

 Chuyên nghiệp

 Thấu hiểu

Những giá trị và hành động chia sẻ giúp hình thành và tăng 

cường sự hợp tác trong Công ty. Những điều này nói lên 

các quy trình làm việc của KSB và cách thức mà chúng tôi

làm việc với khách hàng cũng như các đối tác khác và là

cơ sở cho thành công chung của chúng tôi. 

KSB Toàn Cầu

KSB là một trong những nhà cung cấp máy bơm và van 

hàng đầu thế giới. Qua hơn 140 năm qua, KSB đã không 

ngừng cải tiến khả năng bơm lưu chất . Vào năm 1871, 

công ty được thành lập với các thành viên là Johannes 

Klein, Friedrich Schanzlin và August Becker. KSB kết hợp 

giữa công nghệ tiên tiến và dịch vụ tuyệt vời để mang 

lại những giải pháp thông minh. Bước tiến này mang ý 

nghĩa rằng nhân viên của KSB tiếp cận được với khách 

hàng trên toàn thế giới bằng việc cung cấp cho khách 

hàng các loại máy bơm, van và hệ thống cho hầu hết 

các ứng dụng liên quan đến bơm lưu chất. KSB cung 

ứng toàn diện các dịch vụ cho các nhu cầu đầu tư của 

khách hàng.

trên toàn quốc. Công ty TNHH KSB Việt Nam được đăng 

ký thành lập trụ sở chính vào ngày 22/03/2012 tại Khu 

công nghiệp Long Thành, tỉnh Đồng Nai, một khu kinh 

tế phát triển của tỉnh nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 50 

km về phía Đông Bắc. Nhà máy của chúng tôi có dự trữ quỹ 

đất là 16.144 mét vuông  và giai đoạn thứ nhất được xây 

dựng khoảng 3.400 mét vuông với năng lực chính là cung

cấp các loại bơm, cung cấp van, lắp ráp bơm tiêu chuẩn,

xưởng sửa chữa và kiểm nghiệm.

Thông tin về KSB Việt Nam

KSB Việt Nam

Công ty TNHH KSB Việt Nam hiện diện tại Việt Nam 

từ năm 2000 với tư cách là Văn phòng đại diện của

KSB Singapore. Công ty có trụ sở chính tại Long Thành. 

Hiện nay KSB Việt Nam có một văn phòng kinh doanh 

tại thành phố Hồ Chí Minh và một tại Hà Nội. Ngoài ra 

KSB Việt Nam còn có một mạng lưới đại lý và phân phối 



Van điều khiểnVan màngBơm bùnVan bướm

Để sản xuất ra một sản phẩm chất lượng, mỗi một khâu 

riêng lẻ trong quá trình sản xuất đều có tầm quan trọng 

mang tính quyết định. Vì vậy, cùng với việc tập trung vào

tính tổng thể của các sản phẩm tại mỗi giai đoạn sản xuất,

chúng tôi còn đặc biệt cẩn trọng theo dõi sát sao từng chi 

tiết quan trọng. 

Cam kết chuyên tâm vào tính vượt trội là những gì tạo nên 

một sản phẩm tuyệt vời: Dựa trên một chuỗi hoạt động

được thiết kế chặt chẽ để liên kết một cách hoàn hảo với 

nhau, và chính sách của chúng tôi là nắm rõ mọi quy 

trình, không để xảy ra rủi ro.

Thông tin về KSB Việt Nam

Đặc điểm nhà máy

2 Diện tích xây dựng =  3.422 M  

2 Diện tích phân xưởng =  

 Cơ sở kiểm nghiệm
 Nhà kho
 Kết cấu thép cẩu trục 5 T (Máy nghiền) khoảng cách 5T X 24 M  
  Diện tích dự kiến mở rộng trong tương lai

Nhà cung cấp 

Các sản phẩm và nhãn hiệu của KSB 

Van bi Bơm kiểu ÚcAjax Pumps Bơm, Tủ điều khiển và Máy phát điện dự phòng

2.052 M



Năng lực & Thiết bị - 

Các sản phẩm mới

Trọn gói Bơm tiêu chuẩn dành cho

 Ứng dụng công nghiệp

 Ứng dụng xử lý nước/nước thải

 Cao ốc, văn phòng

 Theo yêu cầu khách hàng:

 T iện  ch ỉnh  cánh  bơm theo  yêu  cầu  
khách  hàng

 Cân bằng cánh bơm

 Lắp bộ đệm phốt cơ khí (Bao gồm bố trí phun rửa và 

làm mát)

 Kiểm tra  sự rò rỉ phốt cơ khí (bao gồm cả giấy chứng 

nhận )

 Sản xuất đế bơm

 Ghép nối máy bơm với động cơ chính 

 Cân chỉnh bơm

Lắp ráp van (Van bướm và van cầu lên đến DN 600)

 Nguồn cung cấp bơm và van tiêu chuẩn 

 Sơn theo đúng tiêu chuẩn

Quy trình đạt kiểm soát chất lượng từ giai đoạn
đầu vào, gia công và xuất xưởng. 

 Chạy thử và Vận hành (Bơm kỹ thuật Tiêu chuẩn và Trung bình)

 Dịch vụ Hậu mãi nhanh chóng 
 Đại tu hoặc sửa chữa máy bơm kỹ thuật tiêu chuẩn và trung bình ngay tại 
nhà máy và công trường 

 Phối hợp với các công ty tập đoàn để đại tu hoặc sửa chữa bơm kỹ thuật 
cao tại nhà máy lẫn công trường.
 Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa phốt cơ khí 
 Cân chỉnh bơm tại công trường

 Phụ tùng dự trữ - Nhanh chóng cung ứng phụ tùng, 

giải quyết khiếu nại và bảo hành, kiểm tra sản phẩm ngay 

tại công trường

 Các hợp đồng dịch vụ (Bơm kỹ thuật Tiêu chuẩn và Trung bình)

 Hỗ trợ kỹ thuật: 

Năng lực & Thiết bị - 

Hậu mãi

Thông tin về KSB Việt Nam

Mở khóa đào tạo trên lớp và công trường dành cho đội ngũ bảo trì 
của khách hàng



Ứng dụng

Nước

Sản phẩm của KSB thích hợp với các ứng dụng bơm nước

sau đây:

 Bơm nước thô

 Tăng áp

 Bơm nước cấp

 Tưới tiêu nông nghiệp

 Kiểm soát ngập

 Trạm bơm nước biển

 Thoát nước

 Hệ thống cải tạo và nâng cấp

KSB Việt Nam đã cung cấp máy bơm cho nhiều dự án xử lý 

nước, có thể kể đến: Dự án cung cấp nước Kênh Đông, 

Trạm bơm Đại Định, Dự án cung cấp nước Nha Trang, 

Nhà máy nước Hà Giang, Nhà máy cung cấp nước Dung 

Quất, Công trình thủy lợi Trường An, Dự án cung cấp 

nước Võ Cạnh, Nhà máy nước Thủ Đức III...

Bất cứ ở đâu và khi nào có nước thải cần xử lý, hãy nghĩ 

đến giải pháp hàng đầu ở ngay tại KSB: bơm, van, kỹ thuật 

tự động, bộ truyền động và các hệ thống trong các thiết kế 

ứng dụng bánh răng. Mỗi ứng dụng đều có mức khả dụng 

cao và cho hiệu quả kinh tế tuyệt vời. KSB cung ứng cho 

quý khách hàng những sản phẩm chất lượng hàng đầu về 

ứng dụng xử lý nước thải. Các sản phẩm thể hiện được ưu 

điểm vượt trội trong quá trình khuấy trộn, chu trình vệ sinh 

bể, xử lý bùn và ứng dụng thoát nước .

Trong ứng dụng xử lý nước thải, KSB Việt Nam đã tham gia 

vào nhiều dự án như: Xử lý nước thải Minh Hưng ở Bình

Phước, Hệ thống vệ sinh và xử lý nước thải Hạ Long ở 

Quảng Ninh, xử lý nước thải tại Cần Thơ, Sóc Trăng, Vinh, 

Quảng Ninh, Đồng Hới...

Nước thải

Bơm, van và hệ thống uy tín của KSB cung cấp giải 

pháp bơm và phân phối nước tin cậy. 

Bơm, van và hệ thống của KSB đảm bảo xử lý nước thải 

hiệu quả kinh tế và tin cậy.



Hóóóaaa   ccchhhấấấttt   vvvààà   hhhóóóaaa   dddầầầuuu

với độ tin cậy cao. 

Ngành công nghiệp hóa chất và hóa dầu đòi hỏi khắt khe 

về tính an toàn và khả năng phát triển. Sản phẩm máy 

bơm và van của KSB có khả năng đáp ứng được cả 

hai yêu cầu này. Ưu tiên hàng đầu của sản phẩm là 

không để bất kì sự rò rỉ nào khi bơm các chất lỏng có tính 

độc hại và tất cả các bộ phận máy đều có độ tin cậy vận 

hành ổn định ở cường độ cao. Các sản phẩm của KSB là 

kết tinh của công nghệ chức năng tối ưu, độ tin cậy tuyệt 

đối và tinh thần có trách nhiệm trong việc bảo vệ con người 

và môi trường.

Tại Công ty Dầu Khí Việt Nam - Kho xăng dầu Vịnh Vân Phong 

ở Nha Trang. Máy bơm RPH của chúng tôi (tiêu chuẩn API)

đảm bảo quá trình vận hành ổn định 

.

KSB cung cấp giải pháp trọn gói mang lại lợi ích về mặt 

kinh tế cho các dự án dịch vụ bên trong tòa nhà cao 

tầng có quy mô lớn và nhỏ về các mặt sau: xây 

dựng, cấp và thoát nước, sưởi ấm, thông gió, điều hòa 

không khí, và dịch vụ cấp nước nóng. Hệ thống bơm tăng 

áp moviBOOST của KSB đảm bảo khả năng máy bơm vận 

hành ở nhiều tốc độ khác nhau tùy theo yêu cầu nhằm tiết 

kiệm năng lượng ở mức tối đa. Bất kể nhu cầu lưu lượng 

dòng chảy của bạn như thế nào, hệ thống bơm tăng áp

moviBOOST luôn đảm bảo duy trì áp suất ổn định tại mọi 

thời điểm.

KSB cung cấp Máy bơm Chữa cháy với chất lượng toàn 

cầu có khả năng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về đảm bảo 

an toàn cho các tòa nhà của bạn, có thể nói đến:

Tòa nhà The Manor-Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Bộ Ngoại giao Việt Nam

CCCaaaooo   ốốốccc,,,   VVVăăănnn   ppphhhòòònnnggg

ỨỨỨnnnggg   dddụụụnnnggg

Máy bơm và van của KSB góp phần mang lại độ tin cậy và sự 

phát triển của ngành công nghiệp hóa chất và hóa dầu.

Bạn muốn tạo nên một tòa nhà tiện nghi và tiết kiệm năng 

lượng không? KSB sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.



KSB cung cấp đa dạng chủng loại máy bơm và van dùng trong 

lĩnh vực hàng hải. Nhiều năm kinh nghiệm cùng với các sản 

phẩm được minh chứng trong thực tế đã đưa KSB trở thành 

một đối tác uy tín và có năng lực của ngành hàng hải.

KSB kết hợp các vật liệu chịu ăn mòn và bào mòn có độ bền 

vượt trội cùng với nhãn quan chi tiết của một chuyên gia. Sự 

hợp tác đặc biệt giữa KSB và GIW mang đến giải pháp tối ưu 

cho ngành công nghiệp khai khoáng trên thế giới.

DDDịịịccchhh   vvvụụụ   hhhààànnnggg   hhhảảảiii
Từ các tàu chở hàng lớn, tàu chở khí đốt thiên nhiên hóa lỏng

(LNG) và các tàu nạo vét sông cho đến các tàu thuyền chở 

khách - Máy bơm và van của KSB dùng cho hàng hải mang lại

dịch vụ uy tín toàn cầu. Các công ty hàng hải, xưởng đóng 

tàu và ngành đóng tàu đều được hưởng lợi từ sự đa dạng 

sản phẩm của KSB.

Dòng sản phẩm van AMRI đã đưa KSB trở thành nhà sản xuất 

hàng đầu trên thị trường quốc tế trong lĩnh vực đóng tàu. KSB 

đã rất thành công trong việc chế tạo dòng van bướm DANAÏS

Cryogenic dành cho các tàu LNG và các trạm LNG nơi có nhiệt 

độ cực thấp. Van bướm AMRI có rất nhiều loại vận hành bằng 

điện, khí nén, thủy lực,hệ thống bánh răng, tay gạt và các thiết bị 

điều khiển khác.

SSSửửử   dddụụụnnnggg   mmmáááyyy   bbbơơơmmm   đđđểểể   ttthhhaaayyy   ttthhhếếế   ccchhhooo   mmmáááyyy   đđđàààooo   vvvààà   bbbăăănnnggg   ccchhhuuuyyyềềềnnn...   SSSửửử   

dddụụụnnnggg   cccáááccc   mmmáááyyy   bbbơơơmmm   bbbùùùnnn   tttrrrooonnnggg   kkkhhhaaaiii   kkkhhhoooááánnnggg,,,   nnnạạạooo   vvvéééttt   bbbùùùnnn   vvvààà   nnngggààànnnhhh

kkkhhhaaaiii   ttthhháááccc   dddầầầuuu   cccáááttt

GIW  Industries  Inc. một công ty con của KSB tại Mỹ cung cấp các 

loại máy bơm bùn để đáp ứng các nhu cầu cho khai khoáng và nạo 

vét bùn trên toàn cầu.

Dòng máy bơm có tuổi thọ cao do GIW  Industries  Inc. sản xuất có 

thể bơm bất kỳ vật liệu gì một cách nhanh chóng và hiệu quả - 

chẳng hạn như đá phosphate ở Florida hoặc sa thạch ở Canada, 

sản xuất nhôm ở Úc, quặng đồng ở Chilê, nhôm ôxit ở Đức hoặc sỏi 

đá dưới biển. Nhu cầu bơm các loại vật liệu có tính ăn mòn cao như

trên là rất lớn. Được làm từ nguyên liệu gang  trắng có khả năng 

chịu mòn đặc biệt do KSB phát triển, các bộ máy bơm này vẫn có 

tuổi thọ lâu dài bất kể điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Chúng tôi là các chuyên gia trong lĩnh vực bơm bùn và có thể giải 

quyết những vấn đề phức tạp nhất của khách hàng. Tiêu chí của 

chúng tôi là tin cậy và hiệu quả. Dù bạn ở bất cứ đâu trên thế giới, 

chúng tôi cũng có thể phục vụ bạn. Chỉ cần liên hệ với chúng tôi,

với trên130 năm kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp bạn thành công.

Các sản phẩm của GIW: LCC, LHD, LSA, MDX, MHD, FGD

ỨỨỨnnnggg   dddụụụnnnggg

CCCôôônnnggg   nnnggghhhiiiệệệppp   kkkhhhaaaiii   kkkhhhoooááánnnggg    



Sản phẩm máy bơm của chúng tôi được thiết kế cho nhiều ứng 

dụng như bơm dầu nóng cho đến các chất làm lạnh. Dù là ứng 

dụng vào quy trình nào, bạn có thể tin tưởng vào sản phẩm 

máy bơm và van của KSB vì các sản phẩm này có thể vận 

hành tốt trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt và áp suất cao.

KSB luôn chú trọng vào giải pháp tiết kiệm năng lượng bằng việc 

tạo ra các sản phẩm có khả năng tự động hóa cao. Năng 

lượng: chúng tôi luôn nỗ lực hết mình nhằm để mang đến

sản phẩm tiết kiệm năng lượng tối ưu nhất. 

LLLĩĩĩnnnhhh   vvvựựựccc   cccôôônnnggg   nnnggghhhiiiệệệppp

Trong ứng dụng công nghiệp, KSB kết hợp những công nghệ 

tiên tiến cùng với chất lượng dịch vụ hoàn hảo. Sản 

phẩm máy bơm và van công nghiệp của KSB có thể hoạt 

động trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, đáp ứng độ an toàn

cao nhất. Ví dụ như:

 Trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt

 Môi trường áp suất cao

 Xử lý các loại chất lỏng có tính độc hại, ăn mòn mạnh và 

chứa nhiều tạp chất rắn

ÍÍÍccchhh   lllợợợiii   mmmààà   cccáááccc   dddòòònnnggg   sssảảảnnn   ppphhhẩẩẩmmm   KKKSSSBBB   mmmaaannnggg   lllạạạiii:::

 Hiệu suất mạnh mẽ

 Hiệu quả cao

 Tuổi thọ lâu bền

 Thân thiện với môi trường

Dòng sản phẩm của KSB đáp ứng hầu hết các yêu cầu về quy 

trình công nghiệp. Các loại van và máy bơm công nghiệp của 

KSB đa năng và đảm bảo khả năng vận hành ổn định. 

Những dòng sản phẩm này được ứng dụng trong ngành công 

nghiệp thép, truyền tải nhiệt và làm mát trong ngành công nghiệp

dược phẩm và nhiều ứng dụng công nghiệp khác nữa.

ỨỨỨnnnggg   dddụụụnnnggg   cccủủủaaa   cccáááccc   sssảảảnnn   ppphhhẩẩẩmmm   KKKSSSBBB:::

 Nhiên liệu sinh học

 Chữa cháy

 Công nghiệp thực phẩm và nước giải khát 

 Xử lý bề mặt

 Dược phẩm/công nghệ sinh học

 Khử lưu huỳnh trong khí thải công nghiệp 

Hệ thống làm đá 

 Công nghiệp thép 

 Truyền tải nhiệt/ làm mát 

 Sản xuất đường

Khách hàng lớn tại Việt Nam: Bia Sài Gòn, Bia Việt 

Nam, Nestle, Sữa Việt nam, Thép Phú Mỹ, Đường 

Khánh Hòa, Đường Nghệ An v.v.

ỨỨỨnnnggg   dddụụụnnnggg



Việc sản xuất điện cần phải đạt hiệu quả tối đa và tác động 

tối thiểu đến môi trường xung quanh. Đây chính là ưu điểm

của sản phẩm Bơm và Van KSB. Van của KSB sản xuất từ

vật liệu chống giãn nở khi nhiệt độ lên đến 600oC và áp suất 

trên 400 bar.

Sản phẩm bơm và van của chúng tôi góp phần đảm bảo 

cho các nhà máy điện trên khắp thế giới luôn vận hành ổn 

định. Chẳng hạn chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu về sự 

an toàn ở mức cao nhất, hỗ trợ vận hành tiết kiệm và cung 

cấp bảo trì toàn diện tại chỗ.  

NNNgggààànnnhhh   nnnăăănnnggg   lllưưượợợnnnggg
SSSảảảnnn   ppphhhẩẩẩmmm   mmmáááyyy   bbbơơơmmm   vvvààà   vvvaaannn   cccủủủaaa   KKKSSSBBB   đđđảảảmmm   bbbảảảooo   vvvậậậnnn   hhhààànnnhhh   

hhhiiiệệệuuu   qqquuuảảả   ccchhhooo   cccáááccc   nnnhhhààà   mmmáááyyy   đđđiiiệệệnnn

Khả năng vận hành trơn tru và độ tin cậy cao trong nhà 

máy điện là những gì mà sản phẩm KSB có thể mang lại. 

Các loại sản phẩm máy bơm có độ tin cậy tốt dùng cho nhà 

máy điện cùng với van áp lực cao đã đưa KSB đi tiên 

phong trên thị trường thế giới.

Chương trình sản xuất máy bơm toàn diện và kỹ thuật 

tiên tiến cũng như các loại van đạt chuẩn DIN/ ANSI của 

KSB đã tạo được niềm tin ở những người vận hành nhà 

máy điện và các nhà thầu trên khắp thế giới. Sản phẩm 

của KSB được thiết kế lý tưởng để phù hợp cho việc vận 

hành nhà máy điện với độ tin cậy cao và chi phí thấp.

Máy bơm dùng trong nhà máy điện và van áp lực cao của 

KSB được thiết kế để phù hợp với mục đích sử dụng 

trong nhà máy điện chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc

nhiên liệu hóa thạch. Ngoài ra, các sản phẩm này rất 

phù hợp với các ứng dụng năng lượng tái tạo và để vận 

hành các hệ thống gia nhiệt cấp khu vực.

Nhà máy điện Phú Mỹ là một trong những nhà máy chính 

cung cấp điện cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. KSB đóng vai trò 

quan trọng khi là đối tác cung cấp máy bơm áp lực cao 

HGC và các loại bơm khác cho nhà máy để đảm bảo 

công suất phát điện ở mức 2.000 MW.

Tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, KSB đảm nhận vai trò 

cung cấp van bướm Mammouth với đường kính bên trong 

là 2.100 mm nhằm đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và thông 

số kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng.

Nhà máy điện Cà Mau, Phú Mỹ, Nhà máy điện Hải Phòng

Việt Nam, Nhà máy điện Vũng Áng giai đoạn I, Nhà máy 

điện Vĩnh Tân II

ỨỨỨnnnggg   dddụụụnnnggg





KSB Vietnam Co., Ltd.

Văn phòng kinh doanh tại HCM:

Lầu 4B – Số 167 Điện Biên Phủ, 
Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

ĐT: +84 – 8 3824 3001/02

Fax. +84 – 8 3824 7515

E-mail. salesvn@ksb.com

wwwwwwwww...kkksssbbb...cccooommm

Nhà máy và Trụ sở chính:

Khu CII-II-11, Đường số 1, Khu 
công nghiệp Long Thành, Huyện 
Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam.

Mã số thuế: 3602 789 161

ĐT: +84 – 613 514 808

wwwwwwwww...kkksssbbb...cccooommm

Văn phòng kinh doanh tại Hà Nội :

Tầng M, Tòa nhà V-G, ngõ 235
Đường Nguyễn Trãi, Phường
Thanh Xuân, Hà Nội, 
Việt Nam

ĐT: +84 – 4 6256 8787

E-mail. salesvn@ksb.com

wwwwwwwww...kkksssbbb...cccooommm


