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私ども五十鈴グループは1980年の創業以来、
「顧客満足一歩前進」を永続のスローガンに掲
げ、お客様密着と現場主義を行(考)動の基軸と
して、お客様とともに成長してまいりました。

高度化、多様化、国際化したニーズに的確にお
応えできるよう、これまで培ってきた電気と機
械のコア技術を基盤として、イノベーションに
注力するとともに、品質の向上に弛まぬ努力で
取り組んでまいります。
五十鈴グループは、どの時代においてもお客様
とともに歩み、社会、環境、産業、そして未来へ
貢献できる企業を目指してまいります。

“ものづくり”へのチャレンジは永遠です。
お客様視点の“ものづくり”を変わらぬ使命とし
て、お客様の「ベストパートナー」となれるよ
う、社員ともども一丸となり、日々精進して行く
所存です。
これからも五十鈴グループの活動に、より一層
のご指導、お引き立てを賜りますよう、心よりお
願い申し上げます。

Chúng tôi ISUZU DENGYO kể từ khi thành lập 
vào năm 1980, với khẩu hiệu " Lấy sự hài lòng của 
khách hàng làm bước tiến",lấy cốt lõi hoạt động 
(suy nghĩ) mối quan hệ khách hàng và nguyên tắc 
làm việc, chúng tôi đã cùng với khách hàng phát 
triển.         
         
Để có thể đáp ứng chính xác nhu cầu ngày càng 
cao, đa dạng hóa, quốc tế hóa , chúng tôi đã tập 
trung đổi mới dựa trên các kĩ thuật cốt lõi của  
điện và máy mà chúng tôi đã xây dựng cho đến 
nay. Với những nỗ lực không ngừng chúng tôi sẽ 
và đang cố gắng cải thiện chất lượng sản phẩm 
ngày càng tốt hơn .        
      
ISUZU DENGYO GROUP đặt mục tiêu trở thành 
một công ty có thể cùng đồng hành với khách hàng 
trong mọi thời đại và cống hiến cho xã hội, môi 
trường, và ngành công nghiệp trong tương lai.  
           
    
Thách thức đối với "Tạo sản phẩm" là mãi mãi.  
Mỗi ngày chúng tôi cùng toàn thể đội ngũ nhân 
viên đều đang cố gắng để có thể trở thành "đối tác 
tốt nhất" của quý khách hàng và như một sứ mệnh 
không thể thay đổi đối với việc "Tạo ra sản phẩm" 
theo quan điểm của quý khách hàng.    
     
Chúng tôi chân thành hi vọng rằng , vẫn sẽ tiếp tục 
nhận được sự quan tâm và hỗ trợ hơn nữa của quý 
khách hàng trong tất cả mọi hoạt động của ISUZU 
DENGYO

顧客満足
一歩前進

黒坂 靖男

五十鈴電業株式会社
代表取締役社長

Yasuo Kurosaka

ISUZU DENGYO CO.,LTD
Giám đốc

私たちISUZU TEC VIETNAMは2013年の創業以来、
「どうしたらお客様に少しでも喜んで頂ける高品質な製品
を提供できるか」をテーマに、FAメカトロシステムの分野
において、五十鈴グループのノウハウを学び、高い技術力
を積み重ねてまいりました。
私たちは若さと情熱、そして弛まない向学心を武器に、最
先端のテクノロジーに貪欲に挑戦し、日本品質の「モノづ
くり」をこれからもお客様にお届けしていきます。

高品質な製品を創り出すためには、お客様の視点に立っ
た発想が出来る人材が必要です。
モノづくりを支えるのはヒトなのです。だからこそ、私たち
ITEC では、人材の採用・育成に最も注力しています。それ
は優れた人材と経験こそが「他にはない技術」を生み出
し、競争力のある製品、世界中のお客様に喜んで頂ける
製品に結びつくと信じているからです。

「ITECにしかつくれない製品がある」。
常に胸を張ってそう言えるよう、私たちはこれからも邁進し
ていきます。

今後ともより一層のご支援とご愛顧を賜りますようお願い
申し上げます。

Chúng tôi ISUZU TEC VIETNAM, kể từ khi 
thành lập vào năm 2013 với mục tiêu " Làm sao 
cung cấp các sản phẩm chất lượng cao để làm hài 
lòng khách hàng" 
     
Trong l ĩ n h v ực t ự động hóa t rong n hà máy 
(Factory Automation), chúng tôi đã học hỏi được 
những bí quyết và trình độ kỹ thuật cao từ công ty  
ISUZU DENGYO         
  
Chúng tôi lấy sức trẻ, niềm đam mê và sự ham học 
hỏi không ngừng làm vũ khí, chúng tôi đã và đang 
cố gắng thử thách với nền công nghệ tiên tiến,để 
có thể gửi đến quý khách hàng những " Sản phẩm" 
mang chất lượng Nhật Bản .      
 
Ngoài ra , để tạo ra những sản phẩm chất lượng 
cao, chúng tôi cần nguồn nhân lực có thể sáng tạo                                              
từ quan điểm của khách hàng .     
  
Để hỗ trợ cho việc tạo ra các sản phẩm đó thì 
chính là con người . Chính vì vậy, tại ITEC của 
chúng tôi luôn tập trung chủ yếu vào việc tuyển 
dụng và đào tạo nguồn nhân lực.      
  
Bởi vì chúng tôi tin rằng , chính những tài năng ưu 
tú và kinh nghiệm xuất sắc, mới có thể tạo ra 
"công nghệ mang tính chất khác biệt" , các sản 
phẩm mang tính cạnh tranh và sẽ tạo ra sự hài 
lòng cho khách hàng trên toàn thế giới.  
Tóm lại , "Có những sản phẩm chỉ ở ITEC mới có 
thể làm được "      
Với sự nỗ lực không ngừng chúng tôi tự tin rằng 
mình sẽ ngày một phát triển .      
        
Sau này chúng tôi rất mong nhận được sự yêu 
thương và ủng hộ hơn nữa từ quý khách hàng. 

グェン ヒン バ ルアン

イスズテックベトナム株式会社
代表取締役社長

Nguyễn Huỳnh Bá Luân

Công ty TNHH ISUZU TEC VIETNAM
Giám đốc

Lấy sự hài lòng của khách
hàng làm bước tiến



各企業様の省力化、合理化、および自動化に伴う設備
機械を機械・電気(制御を含む)の区別無く、設計から
製作、そして最終調整まで一貫して生産を行います。

電気計装制御システム Hệ thống đo lường điều khiển

この分野では約40年のノウハウを持つ五十鈴電業（日
本）の技術を学び、ここベトナムでお客様にお届けして
おります。分電盤、動力盤、制御盤、操作盤、中継盤な
ど、あらゆる電装盤及びハーネス関係の設計・製作に
対応することが可能です。どこよりも安全・安心・安価な
製品の提供を目指します。

各種電装盤・ハーネス製作 Sản xuất các loại tủ điện , gia công cáp

製品制作や検査用の様々な冶具を、ご提案から設計・
製作まで承ります。試験治具や検査治具、溶接治具や
加工治具など多種多様な治具製作の実績があります。
治具の構想から設計・製作・組付け・調整・トライまで社
内で一貫して行うことが可能です。

Chúng tôi tiếp nhận từ việc đề xuất đến việc thiết kế, 
sản xuất các loại Jig khác nhau dùng cho việc kiểm tra 
và sản xuất sản phẩm.Chúng tôi có kinh nghiệm trong 
việc sản xuất đa dạng các loại Jig như Jig thử nghiệm , 
Jig kiểm tra , Jig hàn , Jig gia công, vv, ...
Tại công ty chúng tôi có khả năng thực hiện một cách 
nhất quán cả qui trình từ việc lên ý tưởng Jig đến việc 
thiết kế , sản xuất , lắp ráp , điều chỉnh , thử nghiệm.

Trong lĩnh vực này, chúng tôi đã học hỏi các kỹ thuật của 
ISUZU DENGYO (Nhật Bản) với khoảng 40 năm kinh 
nghiệm, cung cấp sản phẩm cho khách hàng tại Việt Nam.
Chúng tôi có khả năng đáp ứng từ việc thiết kế đến sản 
xuất  các sản phẩm như tủ phân nguồn , tủ động lực , tủ 
điều khiển , tủ thao tác , tủ trung gian ...hay tất cả các thứ 
liên quan đến tủ điện và gia công cáp ...
Chúng tôi hướng tới việc cung cấp các sản phẩm giá rẻ, 
an tâm, an toàn hơn bất cứ nơi nào khác. 

Cùng với xu hướng tiết kiệm lao động , hợp lý hóa và tự 
động hóa của các xí nghiệp . Chúng tôi tiến hành sản 
xuất các thiết bị máy móc từ khâu thiết kế , sản xuất đến 
khâu điều chỉnh cuối cùng một cách nhất quán mà 
không phân biệt cơ khí , điện ( bao gồm cả điều khiển) .

Cùng với xu hướng tiết kiệm lao động , hợp 
lý hóa và tự động hóa của các xí nghiệp . 
Chúng tôi tiến hành sản xuất các thiết bị máy 
móc từ khâu thiết kế , sản xuất đến khâu điều 
chỉnh cuối cùng một cách nhất quán mà 
không phân biệt cơ khí , điện ( bao gồm cả 
điều khiển) .

Dựa trên nền tảng kỹ thuật ứng dụng điện tử 
mà chúng tôi đã phát triển trong nhiều năm 
qua, kết hợp với kỹ thuật xử lý thông tin và 
sử dụng mạng truyền thông, phát huy những 
kinh nghiệm của ISUZU TEC VIETNAM, 
chúng tôi đã đáp ứng hàng loạt các nhu cầu 
của quý khách hàng.

Chúng tôi đưa ra những đề xuất tổng thể từ 
việc kiểm tra , thiết kế , chế tạo cho đến lắp 
đặt máy tự động vận chuyển, giải quyết các 
vấn đề vướng phải của khách hàng bằng các 
thiết bị vận chuyển độc nhất.
Các máy vận chuyển được thiết kế và sản 
xuất tại công ty của chúng tôi đang góp phần 
cải thiện năng suất trong các quy trình đa 
dạng khác nhau. Chúng tôi kết hợp băng tải, 
xi lanh, cảm biến, vv, để cung cấp thiết bị 
vận chuyển theo các ứng dụng.

Chúng tôi phát triển thiết bị tự động , robot, 
vv, để tiết kiệm chi phí lao động và nâng cao 
hiệu quả cho hệ thống sản xuất, bắt đầu từ 
các thiết bị cho ngành sản xuất ô tô đến thiết 
bị bán dẫn, thiết bị tinh thể lỏng và hệ thống 
điều khiển FA.
Tại ISUZU TEC VIETNAM chúng tôi sẽ đề 
xuất hệ thống FA tối ưu nhất sau khi đã xem 
xét an toàn, giá cả, chất lượng.

各種治具設計・製作 Thiết kế / sản xuất các loại Jig

自動車生産設備をはじめ、半導体製造装
置・液晶製造装置・FA制御システムなど、生
産システムの効率化を実現する、自動化装
置、ロボット開発等を行っております。ISUZU 
TEC VIETNAMならではの品質、コスト、安
全を考慮した最適なFAシステムをご提案い
たします。

FAロボットシステム Hệ thống Robot trong công nghiệp

各種自動搬送装置 Các loại máy vận chuyển tự động. 

搬送設備の検討・設計から製造設置まで
トータルで提案し、独自の搬送機器でお客
様の抱える問題を解決します。当社が設計・
製造した搬送機器は、多種多様な工程で生
産性の向上に貢献しています。コンベアやシ
リンダ、センサなどを組み合わせ、用途に応
じた搬送装置を提供します。

永年培った電子応用技術を土台に、情報処
理技術とネットワーク利用の通信技術を兼
ね備え、ISUZU TEC VIETNAMのノウハウ
を活かし、お客様の幅広いニーズにお応え
しております。

各種自動検査装置 Các loại máy kiểm tra tự động

各企業様の省力化、合理化、および自動化
に伴う設備機械を機械・電気(制御を含む)
の区別無く、設計から製作、そして最終調整
まで一貫して生産を行います。

各種自動組立装置 Các loại máy lắp ráp tự động
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FAメカトロシステム Lĩnh vực tự động hóa trong Công nghiệp FAメカトロシステム Lĩnh vực tự động hóa trong Công nghiệp

電装システム Lĩnh vực hệ thống điện

電装システム Lĩnh vực hệ thống điện

在庫管理、保全管理、生産トレサビリティ―システム
etc、生産現場におけるあらゆる管理システムの構築を
行います。また、生産管理システムと工場の装置との
IoTを活用したデータ連携によりお客様の『見える化』を
実現いたします。

IoT×生産管理システム
（POPシステム）

IoT x Hệ thống quản lý sản xuất
(Hệ thống POP)

Chúng tôi sẽ xây dựng tất cả các hệ thống quản lý tại 
nơi sản xuất như là quản lý hàng tồn kho, quản lý bảo 
trì, hệ thống truy xuất nguồn gốc sản xuất, v.v. 
Ngoài ra, chúng tôi sẽ hiện thực hóa mong muốn "nhìn 
thấy được" của khách hàng nhờ vào việc liên kết dữ liệu 
với hệ thống kiểm soát sản xuất và thiết bị của nhà máy 
thông qua IoT.

電装システム Lĩnh vực hệ thống điện

FAメカトロシステム Lĩnh vực tự động hóa trong Công nghiệp

FAメカトロシステム Lĩnh vực tự động hóa trong Công nghiệp

FAメカトロシステム Lĩnh vực tự động hóa trong Công nghiệp



会
社
沿
革

L
ịch sử công ty

ア
ク
セ
ス
マ
ッ
プ

B
ản đồ hướng dẫn

M1- Module 5, Lô D, Đường N2,KCN Nam Tân Uyên,  P. Khánh Bình, TX Tân Uyên, T. Bình Dương, Việt Nam
TEL (+84)274-3653970 / FAX (+84)274-3653973

ISUZU TEC VIETNAM

拠
点
・
関
係
会
社

T
rụ sở , công ty liên quan

ISUZU TEC VIETNAM Ho Chi Minh Office
Lầu 4, Tòa nhà New City Group, 216-218 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
TEL (+84)283-8977690

ISUZU TEC VIETNAM Ha Noi Factory
Lô 24, Đường Kim Hoa, KCN Quang Minh 2, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh,
thành phố Hà Nội, Việt nam
TEL (+84)243-2020383, (+84)243-2020363

〒510-8037
三重県四日市市垂坂町98番地の2
TEL (+81)59-331-9395
FAX (+81)59-331-9369

本社・工場
Trụ sở chính / Nhà máy 

98-2 Tarusaka, Yokkaichi, Mie 510-8037, Japan

〒519-0323
三重県鈴鹿市伊船町1363-1
TEL (+81)59-371-8211
FAX (+81)59-371-8212

鈴鹿事業所
Chi nhánh Suzuka

1363-1 Ifuna, Suzuka, Mie 519-0323, Japan

〒518-0828
三重県伊賀市平野中川原491番地の3
TEL (+81)595-24-1261
FAX (+81)595-24-1262

伊賀営業所
Văn phòng kinh doanh Iga 

491-3 Hiranonakagawara, Iga, Mie 518-0828, Japan

投資許可証（IRC）を取得
Được cấp giấy phép đầu tư (IRC)

2013年 3月
Năm 2013 Tháng 3

NAM TAN UYEN工業団地にISUZU TEC VIETNAM CO.,LTDを設立
Thành lập CÔNG TY TNHH ISUZU TEC VIETNAM tại Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên.

7月
Tháng 7

【FAメカトロシステム事業】 ホーチミン市（1区）にメカ設計オフィスを開設
[Hoạt động hệ thống cơ điện FA]Thành lập văn phòng thiết kế cơ khí tại quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

2017年 4月
Năm 2017 Tháng 4

【FAメカトロシステム事業】 業務拡張に伴い、ホーチミン市（（THU DUC区）にメカ設計オフィスを移転
[Hoạt động hệ thống cơ điện FA]Do nhu cầu mở rộng kinh doanh nên văn phòng thiết kế được chuyển đến quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

2018年 4月
Năm 2018 Tháng 4

FA・メカトロ事業拡張に伴い、ハノイにQUANG MINH 2工業団地にハノイ事業所を開設
Thành lập chi nhánh ISUZU TEC VIETNAM CO.,LTD tại khu công nghiệp Quang Minh 2, Hà Nội.

2022年 1月
Năm 2022 Tháng 1
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タンソンニャット国際空港から
車で約１時間20分

Thời gian di chuyển bằng ô tô từ sân bay 
Tân Sơn Nhất khoảng 1 giờ 20 phút

ベンタイン市場から
車で約１時間30分

Thời gian di chuyển bằng ô tô từ chợ 
Bến Thành khoảng 1 giờ 30 phút

ノイバイ国際空港から
車で約20分

Thời gian di chuyển bằng ô tô từ sân bay 
Nội Bàikhoảng khoảng 20 phút

ハノイ中心から
車で約45分

Thời gian di chuyển bằng ô tô từ
tâm Hà Nội khoảng 45 phút
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