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LỜI CHÀO VÀ MỤC LỤC

Kính gửi: Quý khách hàng
Công ty chúng tôi với kinh nghiệm từ 1996, chúng tối rất vinh dự được làm nhà
phân phối đọc quyền của nhiều hãng máy móc thiết bị xây dựng hàng đầu thế giới như
Gomaco, Besser, Crafco, CGM … Xin gửi đến Quý khách hàng bản Catalog máy sản
xuất cấu kiện bê tông tự động với nội dung sau đây:
I. Giới thiệu chung ......................................
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II. Các mẫu máy CGM .................................
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III. Các loại cấu kiện bê tông được làm từ máy CGM
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I. Giới thiệu chung
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Với lịch sử hình thành lâu đời từ năm 1962 CGM đã tạo ra những máy móc và khuôn
mẫu cho các sản phẩm cấu kiện bê tông hang đầu thế giới.
Nhờ sự nghiên cứu không ngừng cho các giải pháp mới và tính sáng tạo cao của các
máy CGM mà CGM hiện đang dẫn đầu trong ngành máy móc công nghiệp đúc khô.
Hiện tại, CGM đang cung cấp giải pháp sản xuất cấu kiện bê tông với 50 năm nghiên
cứu và vận hành tại hơn 40 quốc gia.
Tại Việt Nam, công ty Thăng Tiến chúng tôi vô cùng hân hạnh được làm đại diện của
CGM để mang đến cho Quý khách những giải pháp sản xuất cấu kiện bê tông đa dạng,
hiện đại và chất lượng cao.

II. Các mẫu máy CGM
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Hiện tại CGM đang cung cấp 7 mẫu máy đúc cấu kiện bê tông vô cùng đa năng gồm:

TB

GTB

TC1

TC2

4

TC2 H1300

TC3

TL4
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Thông số kỹ thuật cơ bản của các mẫu máy:

Kích thước máy

Kích thước tối đa của cấu kiện

(Dài x Rộng x Cao)

(Dài x Rộng x Cao)

TB

260 x 380 x 295 cm

120 x 100 x 100 cm

GTB

395 x 328 x 320 cm

140 x 140 x 110 cm

TC1

390 x 403 x 323 cm

200 x 140 x 110 cm

TC2

490 x 403 x 323 cm

300 x 140 x 110 cm

TC2 H1300

500 x 410 x 366 cm

300 x 150 x 130 cm

TC3

590 x 403 x 331 cm

400 x 140 x 110cm

TL 4

675 x 414 x 377 cm

400 x 120 x 35 cm

Tên mẫu máy

Đê biết thêm thông tin cụ thể về đặc tính kỹ thuật của từng mẫu máy vui lòng liên hệ
Công ty Thăng Tiến: 0243 869 7855

III. Các loại cấu kiện bê tông
được làm từ máy CGM
1. Hố ga với nhiều mẫu mã kích cỡ

Các loại ống cống hộp được sản xuất với nhiều kích cỡ, hình dáng đa dạng phụ thuộc
vào mẫu khuôn

6

7

2. Nắp hố ga, ống cống

3. Các loại bó vỉa lề đường, vỉa hè, bó vỉa có rãnh thoát nước
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4. Máng, kênh, mương dẫn nước
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5. Móng chôn cột điện

6. Rầm bê tông gác mái trần nhà
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7. Cọc rào bê tông

8. Tấm lát mái kênh, tấm bê tông trồng cỏ

9. Ống cống bê tông tròn
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10. Bể phốt

11. Dải phân cách đường (con chạch)

12. Block xây tường chắn đất
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13. Vách rào bê tông, panel bê tông

14. Cống Hộp bê tông

15. Máng bê tông
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16. Gối cống bê tông
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17. Các sản phẩm đặc thù khác

