
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cơ Khí Đại Long

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cơ Khí Đại Long thành lập năm 2016.
Đại Long đảm bảo Chất lượng tốt bền, Giá cả cạnh tranh và
Dịch vụ chuyên nghiệp cho mỗi khách hàng.

Services

PROFILE

DAI LONG Metal & Plastic Processing Serices

Liên Hệ
Contact

Tầng 5, Tòa Nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP HCM
Floor 5, Songdo Building, 62A Pham Ngoc Thach, Ward 6, District 3, HCM City

sales@dailong.co

Nội địa Việt Nam & Quốc tế  / (Domestic Vietnam & All overseas market)

Mr. Phuc
HP: +84 368 832 489 (Mobile/Zalo)
Vietnamese / English

Mr. Tam
HP: +84 903 128 184 (Mobile/Zalo)
Vietnamese 



Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cơ Khí Đại Long thành lập năm 2016.
Công ty có đội ngũ công nhân lành nghề với nhiều năm kinh nghiệm trong gia công cơ khí, hỗ trợ bởi chuyên viên phụ trách 
báo giá, vận chuyển và thương mại có chuyên môn và kinh nghiệm trong cả thị trường nội địa lẫn quốc tế.
Đại Long đảm bảo Chất lượng tốt bền, Giá cả cạnh tranh và Phong cách chuyên nghiệp cho mỗi khách hàng.
Cho bất cứ yêu cầu nào về gia công, thiết kế hay sản phẩm, hãy liên hệ Đại Long. Chúng tôi sẽ trả lời nhanh chóng nhất.
Đại Long đảm bảo Chất lượng tốt bền, Giá cả cạnh tranh và Dịch vụ chuyên nghiệp cho mỗi khách hàng.

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cơ Khí Đại LongTên công ty :
Dai Long Mechanical Import Export Company LimitedCompany name :

Contact :
Mr. Phúc – HP: +84 368 832 489
Mr. Tâm  – HP: +84 903 128 184

Người liên hệ : 

Tầng 5, Tòa Nhà Songdo, 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6,
Quận 3, TP HCM

Địa chỉ văn phòng : 

5th Floor, Songdo Building, 62A Pham Ngoc Thach, Ward 6, District 3, 
Ho Chi Minh City

Office Address : 

Website : www.dailong.co Email : sales@dailong.co

0314055546Mã số thuế (Company tax number) : 

LỜI GIỚI THIỆU 
 INTRODUCTION

DAI LONG

COMPANY

DAI LONG

Dai Long Mechanical Import Export Company Limited was established in 2016.
We have a team of experienced engineers with years of expertise in mechanical processing, 
and supporting staff specialised in tendering, logistics and trading who have a good 
knowhow of both domestic and overseas markets.
Dai Long ensures Good and durable products, Competitive pricing and Professional dealing 
for each and every customer.
For any request about machining, making or installing, please contact Dai Long. We will 
respond in the fastest way possible.
Dai Long ensures Good and durable products, Competitive pricing and Professional dealing 
for each and every customer.

SERVICES PROFILE 



PROVIDED

DAI LONG

SERVICES
GIA CÔNG (MACHINING) 

CNC cho thép và inox
CNC for steel and stainless steel

Precision engineering (milling, turning, grinding, cutting)
Cơ khí chính xác (phay, tiện, mài, cắt)

Structural products
Hàn kết cấu

Installation of machines
Lắp đặt kết cấu máy

TIG and MIG welding
Hàn TIG và MIG

Electrostatic coating
Sơn phủ tĩnh điện

Plastic products
Các sản phẩm nhựa

Repairing and refurbishing of machines
Sửa chữa và làm mới đồ cơ giới

Plastic injection molds
Khuôn ép nhựa

Molds
Khuôn mẫu

Sell screws
Buôn bán ốc vít

Roller, conveyor, screw conveyor
Con lăn, băng tải, vít tải

Machinery (packaging machines, crushers,

mixers, etc)

Máy móc (máy đóng gói, 
máy nghiền, máy trộn,...)

Factory cooling system
Hệ thống làm mát nhà xưởng

CHẾ TẠO (MAKING) 

DAI LONG



Hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng và xây 

dựng dân dụng như thang máy, cầu thang tự động, 

các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, 

hệ thống hút bụi,...

Industrial equipment systems in construction and civil 

construction such as elevators, automatic stairs, automatic 

doors, lighting systems, vacuum systems, etc

LẮP ĐẶT (INSTALLING) 

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời
Installing solar power systems

Thi công nhà thông minh
SmartHome solutions provider

Power system
Hệ thống điện

Plumbing, drainage, fireplace and 
air conditioning

Hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi 
và điều hòa không khí

Machinery and industrial equipment
Máy móc và thiết bị công nghiệp

Nhà tiền chế
Pre-engineered building

Lắp đặt hệ thống 
điện mặt trời 
Installing solar 
power systems

 
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG CUSTOMERS SERVED 


