CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT

MINH ĐĂNG

Địa chỉ: 110/32 đường Tân Thới Hiệp 07, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 17 07 37
Fax: (028) 37 17 07 38
Email: minhdangtech@gmail.com
Web: www.minhdangtech.com

Dụng cụ, máy cầm tay
Thiết bị đo lường
Thi công tủ bảng điện
Thiết bị, phụ kiện PCCC
Dụng cụ an toàn điện

Hotline: 090 33 789 32 - 0903 125 750

Lời ngỏ
Công ty TNHH Kỹ thuật Minh Đăng là một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực
kinh doanh, cung cấp trang thiết bị, dụng cụ phục vụ trong nhiều lĩnh vực thi công và khảo sát
các công trình Công nhiệp hiện đại.
Cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nắm vững các kiến thức chuyên môn: chúng tôi luôn
mang lại giải pháp kỹ thuật tiên tiến phù hợp với từng yêu cầu của khách hàng.
Một số khách hàng chính hiện nay như: các Công ty Điện lực thành viên - chi nhánh Tổng Công
ty Điện lực Tp.Hồ Chí Minh TNHH; các công ty Điện lực thuộc các tỉnh thành phía Nam; các
doanh nghiệp kinh doanh, xây lắp và thi công các công trình phục vụ trong ngành Điện lực.
Hiện nay, sau nhiều năm hoạt động, Công ty chúng tôi rất hân hạnh được là nhà phân phối
chính thức cũng như là đối tác kinh doanh chiến lược của các nhà sản xuất hàng đầu trên thế
giới, cụ thể như sau:
1. CAT smartphone (HongKong): cung cấp sản phẩm Điện thoại thông minh tích hợp Camera
nhiệt độ, phục vụ công tác kiểm tra đánh giá nhanh các thiết bị đang hoạt động, công tác
livestream hiện trường, cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ chuẩn đoán đánh giá và đưa ra giải pháp
hạn chế thiệt hại trong công tác bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc công nghiệp.
https://www.catphones.com/
2. Fluke (USA): cung cấp các trang thiết bị đo lường chính xác, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế
phục vụ công tác phân tích đánh giá các trang thiết bị Điện công nghiệp.
https://www.fluke.com/
3.

Klauke (Đức): cung cấp dụng cụ ép cos, cắt, đột lỗ thủy lực cầm tay hàng đầu thế giới.
https://www.klauke.com/

4.

Tokyo Siren (Nhật): Cung cấp dụng cụ đo kiểm phục vụ công tác PCCC.

5.

Ripley-tools (USA): Cung cấp dụng cụ thi công đầu cáp.
https://www.ripley-tools.com/

Rất hân hạnh được hợp tác cùng Quý Công ty trong thời gian tới
Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào !

Hotline: 090 33 789 32 - 0903 125 750
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Dụng cụ, máy cầm tay

Máy khoan, bắt vít

Máy cưa kiếm

Máy khoan động lực

Máy cưa vòng

Hand tool

Máy mài góc

Máy chấn sắt

Các loại máy cầm tay sử
dụng Pin hoặc nguồn
điện AC 220V, thuộc các
nhà sản xuất hàng đầu:
- Makita
- Bosch

Dụng cụ đồ nghề thi
công SATA
Xe nâng, bàn nâng
Dụng cụ đồ nghề

Sào thao tác

Hotline: 090 33 789 32 - 0903 125 750

Xe nâng

Dụng cụ đồ nghề an
toàn điện

MINH DANG TECH
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Dụng cụ cầm tay pin

Battery powered tool

EK13042L - Kềm ép cos 130 kN

ESG 55L - Kềm cắt 100 kN

EK6022L - Kềm ép cos 60 kN

EK 425 - Kềm ép cos 50 kN

EK60UNVL - Kềm ép cos 60 kN

Phụ kiện, linh kiện, dịch vụ sửa chữa Kềm ép

Hotline: 090 33 789 32 - 0903 125 750
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Thiết bị di động thông minh

Smartphone

CAT® S60 SMARTPHONE

CAT® S61 SMARTPHONE

FLIR® thermal sensor
IP 68
Water proof 5m/1h
Drop test 1.8m
MIL SPEC 810G

FLIR® Lepton
IP 68 & 69K
Water proof 3m/1h
Sand, dust proof
Drop test 1.8m
MIL SPEC 810G

Android Marshmallow
Qualcomm MSM8952
3GB RAM 32 GB ROM
Super Bright display
3800 mAh Battery
Wet finger & Glove

Android Oreo
Qualcomm SD630
4GB RAM - 64GB ROM
Super Bright display
4500 mAh Battery
Wet finger & Glove

• Phục vụ công tác kiểm tra đánh giá nhanh hiện trường, thiết bị đang vận hành
• Livestream hiện trường, cứu hộ cứu nạn với ứng dụng thiết kế chuyên dùng
• Hỗ trợ phát hiện, đánh giá, hạn chế thiệt hại trong công tác bảo trì, bảo dưỡng, dự đoán sự cố
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Dụng cụ thi công đầu cáp ngầm Cable Preparation

Dụng cụ lột vỏ ngoài
của cáp

Dụng cụ lột lớp bán dẫn
lưu hóa

Dụng cụ lột lớp bán dẫn
không lưu hóa

Dụng cụ tách vỏ cách
điện chính

Dụng cụ gọt tà đầu lớp
cách điện

Kẹp định vị

Đầu gọt lớp bán dẫn /
cách điện Kết hợp máy cầm tay

Phụ kiện, linh kiện và
lưỡi dao thay thế

Hotline: 090 33 789 32 - 0903 125 750
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5

Thiết bị đo kiểm

Electrical Instrument

Máy đo điện trở đất
Fluke - 1625 - 2 kit

Máy phân tích chất lượng
điện năng - Fluke 435

Máy đo độ phóng điện cục bộ
PMDT Kit

Máy kiểm tra chất lượng
ắcquy - Fluke BT500 Series

Đồng hồ Industrial
Multimeter Fluke - 87V

Ampe Kềm Fluke 367
Kết hợp Cảm biến dòng iFlex

Máy định vị cáp ngầm

Cầu đo điện trở 1 chiều
Hioki RM3548

Máy đo điện trở tiếp xúc

Đo áp lực nước tại đầu lăng
Tokyo Siren TS6020

Megger
Kyoritsu - 3121B

Thiết bị đo Hioki

Hotline: 090 33 789 32 - 0903 125 750
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Thiết bị Công nghiệp
Hệ thống rửa cách điện Hotline

Bộ chuyển nguồn tự động ATS

Hotline: 090 33 789 32 - 0903 125 750

Industrial System
Máy biến thế lưu động

Máy thử dây an toàn
Máy thử ty leo

MINH DANG TECH

Các hoạt động tiêu biểu

Bồi huấn sử dụng thiết bị Camera nhiệt độ - Phòng Cảnh sát PCCC Tp.Hồ Chí Minh

Hoàn thiện Máy rửa cách điện online

Thực nghiệm máy PD Detector Thực nghiệm Smartphone S61

Đo điện trở đất

