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Tính nhân văn
Tôn trọng cam kết
Chất lượng là số 1
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Nhập khẩu
Sản xuất 

Lắp đặt và bảo trì máy móc 
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Produce 
Machine installation and maintenance
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ISO 14001: 2015
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ISO 14001: 2015

INTERNATIONAL STANDARD

For the cleaner environment



BƠM
PUMPS

QUY TRÌNH SINH HỌC
BIOLOGICAL PROCESS

GIẢI PHÁP XỬ LÝ BÙN
SLUDGE TREATMENT SOLUTION
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CÔNG TY TƯ VẤN  CONSULTING FIRM
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MÁY ÉP BÙN BĂNG TẢI

MÁY ÉP BÙN KHUNG BẢN

BELT PRESSES 

FILTER PRESSES 

MITSU  tập trung nghiên cứu và phát triển các 
dòng máy ép bùn có tính năng tự động, an 
toàn, tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể, hiệu 
quả xử lý cao.
 
Với  nhiều  kinh nghiệm cung cấp các giải pháp 
tối ưu theo  nhu cầu và chi phí đầu tư từ khách 
hàng. Chúng tôi giúp khách hàng giải quyết các 
gánh nặng từ bùn. 
 
MITSU cung cấp trọn vẹn giải pháp từ bùn 
loãng đầu vào đến bùn khô đầu ra. Và thậm chí 
đáp ứng tỉ lệ khô của bùn theo nhu cầu của 
khách hàng.

MITSU focuses on the research and development of 
automatic and safe slurry presses, saving significant 
operating costs and high processing efficiency.

With a wealth of experience in providing optimal solutions 
to customers demands and investment costs. We help 
customers handle the  burdens from mud.

MITSU provides complete solution from washy input 
sludge  to dried output sludge. And even meet the dry rate 
of mud according to customer needs.

GIẢI PHÁP XỬ LÝ BÙN SLUDGE TREATMENT SOLUTION
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Thế mạnh: Hoạt động liên tục, xử lý lượng lớn bùn với chi 
phí thấp

Ứng dụng: Làm giảm thể tích bùn hữu cơ nhờ tách nước, 
tiêu chuẩn sản phẩm phù hợp với các loại bùn sinh học 
trong xử lý nước thải

Advantages: Continuous operation, handling large amounts of sludge 
at low cost

Application: Reduction of organic sludge volume by water separation, 
standard product suitable for biological sludge in wastewater 
treatment.

MÁY ÉP BÙN BĂNG TẢI

BELT FILTER PRESS

Máy ép bùn băng tải đôi hoạt động hiệu quả nhờ kiểm 
soát tốt áp lực tại các vùng ép khác nhau. Kích thước 
băng tải từ 500 - 2000mm. Độ ẩm sau ép từ 65% - 
85%

Double belt press operate efficiently based on the good pressure 
control at various press areas. Conveyor size from 500 - 2000mm. 
The after-press humidity is 65% - 85%

P R E S S   &  S E P A R A T E
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The liquid is separated from the solid-liquid mixture by high 
pressure from the screw pump.
The texture of the frame and filter fabric determines the quality of 
the dried mud after pressing. Frame size is from 500 – 1200 mm.

Thế mạnh: Khả năng tách đa dạng các hỗn hợp rắn – 
lỏng với đặc tính phức tạp. Bền, đẹp, chi phí vận hành 
thấp, có thể không sử dụng hóa chất.

Ứng dụng: Tiêu chuẩn sản phẩm phù hợp trong nghành 
xử lý nước thải, ceramic, thực phẩm, hóa dầu, thép, xi 
mạ, dược phẩm, thủy sản…

Advantages:  The ability to separate multiple solid-liquid mixtures with 
complex properties. Durable, beautiful, low operating costs, may not 
use chemicals.

Application: Standard product suitable in waste water treatment, 
ceramic, food, petrochemical, steel, plating, pharmaceutical, seafood ...

Chất lỏng được tách ra từ hỗn hợp rắn -  lỏng nhờ áp 
lực cao từ bơm trục vít. 
Cấu tạo của khung bản và vải lọc quyết định chất 
lượng bùn khô sau ép. Kích thước khung từ 500 – 
1200mm.

FILTER PRESS

MÁY ÉP KHUNG BẢN 
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1  Bộ tách khung chủ động với Button

2  Máng hứng nước hoạt động thủ công

4  Băng tải bùn bán tự động

3  Máng hứng nước hoạt động bằng xylanh

5  Máng thu bùn

6  Giàn thao tác
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THUCO không ngừng nổ lực để cập nhật những 
công nghệ hiện đại nhất có giá trị vượt trội đến 
khách hàng.
Công nghệ Cleartec dẫn đầu thế giới về IFAS, 
thiết bị khuếch tán khí OTT đáp ứng mọi ứng 
dụng với hiệu suất đỉnh cao, máy thổi khí 
Greatech với công nghệ tiêu âm, thiết bị đo lưu 
lượng với màng hình OLED

THUCO is constantly striving to update the most up-to-date 
technology with superior value to customers.
Cleartec Technology leads the world in IFAS, OTT diffuser for 
all applications with the best performance, Greatech air 
blower with acoustic technology, flow meter with OLED 
screen

CÔNG NGHỆ  CLEARTEC

THIẾT BỊ PHÂN PHỐI KHÍ 

MÁY THỔI KHÍ

CLEARTEC TECHNOLOGY

DIFFUSER

AIR BLOWER

QUY TRÌNH SINH HỌC  BIOLOGICAL PROCESS
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TẬP ĐOÀN OTT
www.ott-group.com

-

Công nghệ truyền tải oxy - Đỉnh cao của hiệu suất

Thế hệ thiết bị khuếch tán khí mới với vật liệu màng 
FLEXLON®, FLEXSIL®  ,FLEXNORM® có ưu thế đáng 
kể so với màng EPDM, PE, PU…

Oxygen Transfers Technology - Top of the range performance

The new generation of diffuser with FLEXLON®, FLEXSIL®, 
FLEXNORM® membrane, that has significant advantages over EPDM, 
PE, PU ...

Series D REX 9’’ with the frameless design 
Resistant to temperatures up to 120 ° C 
Chemical resistant, UV resistant 
High efficiency, possibility of replacing disc 12 ''
Sustainable design
Flexlon membrane

The STANDARD series is strikingly designed for both durability and 
oxygen transfer efficiency.
Optional tube length: 500mm, 750mm, 1000mm
Flexsil or Flexnorm membrane

Thế mạnh: Đáp ứng mọi ứng dụng phức tạp
ứng dụng: Trong xử lý nước thải, thoát nước, thủy sản, 
công nghiệp

Series D REX 9’’ với thiết kế không khung
Chịu nhiệt độ lên đến 120oC
Chịu hóa chất, chịu tia UV
Hiệu quả cao, có thể thay thế đĩa 12’’
Kết cấu bền vững
Màng Flexlon

Series STANDARD thiết kế ấn tượng về cả sự bền chắc 
và hiệu suất truyền tải oxy
Chiều dài ống tùy chọn: 500mm, 750mm, 1000mm
Màng Flexsil hoặc Flexnorm

The MAGNUM series is an improved design with only one hole connected 
to round and square pipes
Optional pipe length: 1000mm, 1500mm, 2000mm
Flexsil or Flexnorm membrane
Leading the tube diffuser  market in Germany for many years.

Series MAGNUM thiết kế cải tiến với chỉ một lỗ kết nối với 
đường ống tròn hoặc vuông
Chiều dài ống tùy chọn: 1000mm, 1500mm, 2000mm
Màng Flexsil hoặc Flexnorm
Dẫn đầu thị trường ống phân phối khí ở Đức trong nhiều năm.

Application: In wastewater treatment, drainage, aquaculture, industry
Advantages: Meet all the complex applications

Series MAGNUM

Series STANDARD 2

Series DREX 9’’
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Thế mạnh: 
AirRex® là loại ống nhựa đặc biệt đầu tiên được thiết kế 
chuyên dụng cho hệ thống phân phối khí. Nó có sẵn các 
chi tiết. Cấu trúc dạng Mô-đun tạo ra tính đột phá cho 
phép lắp đặt nhanh chóng với chi phí thấp. 
Không cần hàn ống, mặt bích, keo dán trong quá trình 
lắp đặt
Được thiết kế chịu sự dãn nở nhiệt
Tiêu chuẩn ống tùy chọn từ DN50 – DN100
Không cần sử dụng khớp nối thiết bị khuếch tán khí với 
đường ống
Giải quyết các sai lệch do khoan lỗ như các phương 
pháp thi công cũ

Ứng dụng: Thay cho các ống inox, ống nhựa thông 
thường.

Advantages: 
AirRex® is the first special plastic pipe specifically designed for 
aeration distribution systems. It is available in details. The innovative 
modular design allows for quick installation at low cost.

No need to weld pipes, flanges, glue during installation

Resolve discrepancies due to drilling such as old construction 
methods

No need to use gas diffuser coupling with piping
Standard tubing options from DN50 to DN100
Designed to withstand thermal expansion

Application: Instead of stainless steel pipes, plastic pipes.

HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG KHÍ DẠNG MÔ - ĐUN      AIRREX® MODULAR AERATION PIPING SYSTEM

Series  AIRREX
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TẬP ĐOÀN JAGER
www.jaeger-envirotech.com

CLEARTEC 

Cleartec có  2 dạng là BioCurlz (dạng sợi) và Biotextil 
(dạng tấm)

CLEARTEC 
As a heterogeneous contact material, microorganisms in the effluent 
are kept stable, preventing drift from the membrane, allowing the 
development of various microorganisms and oxygen to be provided. 
the best.

This particular thing is a key success factor in the biological wastewa
ter treatment system.

Cleartec comes in two forms: BioCurlz (fiber) and Biotextile (plate 

form)

Advantages
Reduce the volume of the tank
Upgrade the system
High efficiency and stability
Life expectancy is over 18 years
Energy saving operation
Minimum maintenance cost
Low investment cost

Application
Waste water treatment has BOD, COD, N, P

Commonly used in paper, aquatic, pharmaceutical, food, beverage, 
beer, wine, rubber, livestock.

It has been successful for many large-scale projects ranging from a 
few hundred to several hundred thousand cubic meters per day

BioCurlz type Biotextil type 

Thế mạnh
Xây mới hệ thống trong điều kiện thiếu diện tích
Nâng cấp hệ thống mà không cần mở rộng bể aerotank
Hiệu quả xử lý cao
Tiết kiệm chi phí đầu tư
Tiết kiệm năng lượng vận hành
Dễ dàng lắp đặt
Tuổi thọ sử dụng trên 18 năm
Rất hạn chế bảo hành

Ứng dụng
Xử lý nước thải có hàm lượng BOD, COD, N,P cao
Các loại nước thải giấy, thuỷ sản, dược phẩm, thực 
phẩm, nước giải khát, bia, rượu, cao su, sinh hoạt
Đã thành công rất nhiều công trình với qui mô lớn nhỏ từ 
vài m3 đến vài trăm nghìn m3 ngày đêm.

Là 1 loại vật liệu tiếp xúc có cấu trúc không đồng nhất 
nên giúp vi sinh trong nước thải được sinh trưởng ổn định, 
ngăn cản sự trôi rửa ra khỏi màng, cho phép sự phát 
triển của nhiều loại vi sinh khác nhau và oxy được cung 
cấp tốt nhất.

Điều đặc biệt này là một lợi thế quyết định thành công 
trong hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh 
học.      
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GREATECH
www.greatech-rootsblower.com

Cung cấp các loại máy thổi khí và máy hút chân không với đường kính đầu ra từ 40mm – 300mm
Provides air blowers and vacuum machines with an output diameter of 40mm - 300mm

Thế mạnh: Chất lượng tốt, mẫu mã đẹp

Ứng dụng:  Trong xử lý nước thải, thủy sản, công nghiệp

Advantages: Good quality, nice design

Application: In WWTP, fisheries, industry

Series G
Series SDB Thùng tiêu âm
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BƠM NƯỚC SẠCH

BƠM NƯỚC THẢI

BƠM BÙN VÀ CÁC ĐẶC TÍNH KHÁC

WATER PUMPS

WASTE WATER PUMPS

MUD PUMPS AND OTHER APPLICATION PUMPS

THUCO là đối tác với nhiều hãng bơm nổi tiếng 
thế giới trong việc cung cấp các giải pháp phù 
hợp cho các ứng dụng khác nhau.

THUCO is a partner with many well-known pump compa-
nies in the world in chosing the right solution for different 
applications.

BƠM   PUMPS
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TẬP ĐOÀN PEDROLLO
www.pedrollo.com

Cung cấp các loại bơm nước sạch với công suất lên đến trên 360m3/h.
Mostly suppying water pumps with capacity up to 360m3/h

Series F Series FG Series CP

Series 2CP

Series 4SRSeries CB2 MKSeries MAGNIFICA

Series TISSELSeries JSW1
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Applicaions: Building, fire protection, factory, water and waste water 
fields

Series NGA Series TOP VORTEX Series VX

Series VXC-F Series MC

BC VXC 4 Series VXC

Đặt biệt, các ứng dụng bơm nước thải cho các công trình có công suất dưới 1000m3/day
Especially effective for waste water treatment applications in wastewater treatment project with a capacity that is less than 1000m3/day.

Thế mạnh: Sản xuất hoàn toàn tại Ý, chất lượng cao, 
thiết kế độc đáo, giá rất tốt

Ứng dụng: Tòa nhà, PCCC, nhà máy, nghành nước và 
nước thải….

Advantages: Produced in Italy, high quality, unique design, best price

Series TRITUS
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EVERGUSH
www.evergushpump.com.tw

Cung cấp đa dạng sản phẩm
Provide a variety of products.

Series EFJ

Series TOS-EF Series ECDL Seies EGP

Series SQD

Series EFM

Seies EXL Series EBP

Series EFK
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FF-main+jockey pupms FFE-Diesel pumpFF-main pump

Thế mạnh: Giá rẻ và chất lượng ổn định

Ứng dụng: Nước thải

Advantages: Good price and stable quality

Application: Waste water

Series ESS Series KPS Series ELW
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www.pomperotomec.it

Series E Series KFM Series BT

Series TF Series TL

AIRGETBT serie

RC serie

RS serie

Pompe Rotomec là nhà sản xuất các thiết bị xử lý nước thải hạng nặng và các hệ thống bơm công nghiệp. Các 
sản phẩm nổi tiếng về độ bền 

Pompe Rotomec is a manufacturer of heavy duty wastewater treatment equipment and industrial pumping 
systems. The products are famous for their durability
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www.hppumps.com

HP Pumps là một trong những nhà sản xuất bơm và phụ tùng bơm trục vít lớn nhất thế giới
Phạm vi công suất lên đến 100kW
HP Pumps is one of the world's largest manufacturers of screw pumps and spare parts
Power range up to 100kW

KXCC Series, CIP Series KXW Series

Chính xác
HP Pumps cung cấp phụ tùng thay thế cho phần lớn 
các hãng trên thế giới với độ chính xác rất cao
Exactly
HP Pumps provide spare parts for most of the manu-
facturers in the world with very high accuracy
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