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Giới thiệu về
MARUICHI SUNSCO

MARUICHI SUNSCO là nhà sản xuất thép tấm và ống thép 
hàng đầu tại Việt Nam. Công ty tập trung vào thị trường sản 
phẩm chất lượng cao. Cùng với đội ngũ nhân viên người 
Nhật và người Việt được đào tạo chuyên nghiệp, ứng dụng 
kỹ thuật và kỹ năng để tạo ra sản phẩm chất lượng.
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Thiết bị máy móc
Vào tháng 6 năm 2021, MARUICHI SUNSCO đã lắp đặt Xưởng cán 
nguội Hyper UC-Cold đầu tiên tại Việt Nam.
Xưởng Hyper UC được cung cấp bởi nhà chế tạo nhà máy thép hàng 
đầu thế giới - Primetals Technologies (trước đây là Mitsubishi-Hitachi 
Machinery, Siemens VAI).
Xưởng có khả năng sản xuất ra tấm CRFH mỏng có độ dày 0.100 mm.
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Nguyên liệu thô 
MARUICHI SUNSCO chủ yếu sử dụng nguyên liệu thô 
được thiết kế đặt biệt từ Tập đoàn JFE - Cổ đông của 
công ty.        
Điều này mang lại cho SUNSCO lợi thế về chất lượng 
hơn các nhà sản xuất khác tại Việt Nam. 

MARKET

JFE GROUP SUNSCO Nhu cầu của thị 
trường chất lượng cao

Nguyên liệu thô 
từ Nhật Bản

Kỹ thuật và kỹ 
năng của Nhật Bản

Sản phẩm chất 
lượng Nhật Bản
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Tính năng sản phẩm CRFH

Tiêu chuẩn         Tấm & dải thép cán nguội tương đương G3141          

Độ rộng         700 - 1250mm

Phần chất lượng      300 - 530Kg/Cuộn
không ổn định           *Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết 

Thông tin khác        Có giấy chứng nhận quốc gia xuất xứ (Mẫu D, CPTPP)

Chất liệu thép         MARUICHI có chất liệu tương đương SAE1006/1006B/1012/1018

Độ dày                 0.100 - 1.200mm 

Trọng lượng         Tối đa 25 tấn

Dầu cán         Công đoạn CGL có thể rửa sạch bằng dung dịch NaOH*
            *Thương hiệu Parkerizing đã liên tục cho thấy kết quả tốt

Khoảng 13m có phần chất lượng không ổn 
định nằm ở vòng trong của cuộn CRFH

 (Không bao gồm trong đơn hàng).

Phần có chất lượng không ổn định 
được đánh dấu ở mép biên.
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Hình ảnh phần
có chất lượng không ổn định


