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Đôi nét về 3A+
Thành lập từ năm 2011, bởi một nhóm những người bạn đã có ý tưởng và 

tâm huyết từ 10 năm trở về trước thời điểm thành lập, sẵn sàng chia sẻ trí tuệ, 
kinh nghiệm và sự nhiệt tình của tuổi trẻ; Kế thừa bởi đội ngũ kỹ sư được tôi 

rèn trong các công trình dầu khí, xây dựng, Đội ngũ 3A+ hoàn toàn tự tin cung 
cấp bất kỳ những sản phẩm và dịch vụ nào khách hàng cần đến, với chất 

lượng tốt nhất, giá cạnh tranh nhất.
3A+ luôn cam kết phấn đấu nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu khách hàng; lấy tín 

nhiệm của khách hàng làm mục đích để hoạt động. 3A+ xác định không chỉ 
bán thứ công ty có hay thứ khách hàng cần, mà còn luôn luôn chú trọng tới 
việc trao tình cảm, giữ chân đối tác - khách hàng bằng trải nghiệm người 

dùng. Bởi vì 3A+ luôn lấy thước đo sự hài lòng của khách hàng làm thước đo 
sự thành công của Công ty.



Lĩnh vực hoạt động kinh doanhLĩnh vực hoạt động kinh doanh

Dầu khí - Xăng dầu

3A+ cung cấp các Thiết bị và Dịch vụ:

Các loại van công nghiệp

Hệ thống PCCC, HVACCông nghiệp Giấy, Hoá chất

Công nghệ xử lý nước thải, nước sinh hoạt; xử lý rác Thiết bị bồn, bể; bình tích áp

Cung cấp, lắp đặt và tư vấn thi công hệ thống PCCC; bảo trì, bảo dưỡng máy bơm các loại; 
cung cấp, lắp đặt thiết bị công nghệ  xăng dầu,trạm rửa xe tự động



Sau nhiều năm hoạt động - với ưu thế về chất lượng 
thiết bị, dịch vụ cùng với chế độ hỗ trợ, ưu đãi trực tiếp 
từ các hãng sản xuất uy tín trên thế giới, chúng tôi vinh 
dự được các Quý khách hàng tin tưởng trao hợp đồng 

thực hiện các dự án cung cấp thiết bị và dịch vụ; 
Đặc biệt đối với thiết bị và dịch vụ trong ngành xăng dầu, 

như: máy bơm, mái phao, cần xuất, van… với khách 
hàng chiến lược như Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, 
Công ty xăng dầu Khu vực I, II, ..., Tổng công ty Dầu 

Việt Nam,... 
tiến tới hợp tác với tất cả các khách hàng 

mục tiêu trong ngành như Công An, Quân đội, các công ty
cấp thoát nước trên toàn quốc, các tập đoàn xây dựng,

các nhà thầu xây lắp... 
... các nhà máy đang sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam

KHÁCH HÀNG 
CHIẾN LƯỢC & MỤC TIÊU



3A+ thực sự tin tưởng rằng sức mạnh của công ty nằm ở nhân tố con người. Do vậy, 
trọng tâm hoạt động của 3A+ là hướng về mối quan hệ với khách hàng và xây dựng 
một mô hình kinh doanh kiểu mới, tiên tiến, trong đó mỗi thành viên đều được tạo môi 
trường tốt nhất để phát huy hết khả năng. Niềm tin của khách hàng là thước đo cho 



Nhập khẩu và phân phối, lắp đặt các thiết bị cho ngành công nghiệp
nặng, công nghiệp nhẹ, xây dựng, hóa chất, xăng dầu...

+ Đại diện độc quyền của hãng sản xuất máy bơm Armstrong - Canada
+ Đại diện độc quyền của hãng sản xuất lưu lượng kế kiểu thể tích và
bộ điều khiển lưu lượng của hãng ISOIL Industria Spa

Cung cấp Van thở, bình ngăn tia lửa, van công nghệ, mái phao, cần xuất
đồng hồ đo lưu lượng, van điện, bơm xăng dầu ống mềm các loại cho dàn
công nghệ xuất bộ, xuất thủy trong kho xăng dầu, hóa chất, gas...

Cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC, máy bơm chữa cháy theo tiêu chuẩn
NFPA20 - UL/FM;

Cung cấp, lắp đặt thiết bị điện, thiết bị máy bơm cấp thoát nước, thiết bị
điều khiển, trạm rửa xe tự động...;

Sản xuất, lắp đặt các thiết bị cơ khí, thiết bị máy bơm phục vụ theo đơn
đặt hàng chuyên biệt trong nhiều ứng dụng khác nhau;
    
         Dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng sau lắp đặt hoặc
                   vận hành của các cơ quan, đơn vị, nhà máy xí
                        nghiệp sản xuất, kinh doanh ở các lĩnh
                              vực kinh doanh, kinh doanh phụ
                                    tùng, phụ kiện... thiết bị
                                          công cụ, dụng cụ 

LĨNH VỰC KINH DOANH
 & DỊCH VỤ CỦA 3A+



MỘT SỐ ĐỐI TÁC 
3A+ LÀM ĐẠI DIỆN VÀ KẾT NỐI

Với niềm tin của Quý khách hàng dành cho 3A+, Chúng tôi đã trở thành một biểu tượng 
đáng tin cậy của các hãng lớn trên toàn thế giới. Họ không ngần ngại khi lựa chọn chúng 
tôi làm đại diện, không ngần ngại khi uỷ thác cho chúng tôi những sản phẩm tốt nhất.

Armstrong 
Fluid Technology

3A+ là nhà bán hàng được ủy quyền duy nhất của 
hãng bơm Armstrong tại Việt Nam -  Armstrong 
Fluid Technology dẫn đầu ngành công nghiệp hệ 
thống chất lỏng, bao gồm HVAC, hệ thống bơm 
nước chữa cháy, cung cấp các giải pháp năng 
lượng hiệu quả nhất và tiết kiệm chi phí nhất.

Gruppo Aturia

Gruppo Aturia hoạt động trong lĩnh vực cung cấp 
các máy bơm tuân thủ Tiêu chuẩn châu Âu (EN 
12845 và EN 12259-12) và tiêu chuẩn Mỹ (NFPA 
20), đồng thời tuân thủ các thông số kỹ thuật 
nghiêm ngặt nhất theo yêu cầu của các nhà máy 
lọc dầu, công nghiệp hóa dầu, cơ sở hạ tầng ngoài 
khơi, dàn khoan và cơ sở hạ tầng trong bờ.
3A+ vinh dự được lựa chọn là đối tác phân phối các 
dòng máy bơm Rotos tại Việt Nam.

Zilmet S.p.A
Società Unipersonale

Zilmet – Italy: đứng đầu quốc tế trong việc sản xuất các bình áp 
lực và bình giãn nở chất lượng hàng đầu thế giới.
3A+ là nhà phân phối uỷ quyền chính thức các sản phẩm của 
hãng Zilmet S.p.A tại Việt Nam

Isoil
Impiati S.p.A

ISOIL IMPIATI S.p.A: Tập đoàn sản xuất thiết bị đo 
lường, tự động hoá và các giải pháp cho ngành Dầu – 
Khí. Một trong ba hãng sản xuất phần mềm tự động hoá 
đ i ề u  k h i ể n  k h o  x ă n g  t r ê n  t h ế  g i ớ i . 
Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ 3A+ là đại diện 
được ủy quyền báo giá, uỷ thác, cung cấp các thiết bị 
do ISOIL sản xuất.

Cùng với việc trực tiếp lắp đặt các tủ điều khiển theo 
yêu cầu của khách hàng, 3A+ là đơn vị chuyên phân 
phối các tủ điều khiển máy bơm của các hãng: 
Tornatech, Firetrol - đặc biệt thích hợp với các dự án có 
yêu cầu về tiêu chuẩn PCCC: UL, FM, NFPA20.

Tornatech,
Firetroll

ROTORK,
OCV 
Control Valves

Hai hãng sản xuất van điều 
khiển nổi tiếng thế giới mà 
3A+ vinh dự được làm đối 
tác phân phối sản phẩm trên 
thị trường Việt Nam.



Máy bơm xăng dầu, hoá chất,...

MỘT SỐ ĐỐI TÁC 
3A+ LÀM ĐẠI DIỆN VÀ KẾT NỐI

Van, cần xuất..

Và nhiều hãng khác,...



MỘT SỐ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

3A+ ĐÃ VÀ ĐANG CUNG CẤP

MỘT SỐ SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

3A+ ĐÃ VÀ ĐANG CUNG CẤP

Niềm tin của khách hàng là thước đo sự thành công của 3A+, do vậy 3A+ 
luôn đặt chất lượng cung cấp thiết bị, dịch vụ lên hàng đầu với cam kết: 
Chỉ cung cấp những thiết bị, dịch vụ có chất lượng tốt nhất, đáp ứng tối đa 
yêu cầu của khách hàng cùng với chính sách bảo hành, bảo trì tối ưu.
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Bơm xăng dầu, hóa chất  ANSI B73.1/ISO 2858/API610

Cần xuất xăng dầu

THIẾT BỊ CHO HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ XĂNG DẦU, HÓA CHẤT



Hãng sản xuất bơm dẫn động từ
(Magnetic Drive Pump) hàng đầu 
tại Mỹ với các dòng bơm đáp ứng
yêu cầu sử dụng ở các điều kiện
môi trường khắc nghiệt

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 

3A+ là đại diện được uỷ quyền phân phối các dòng sản phẩm Van điều khiển
Điện, Khí nén, Thủy lực. Lưu lượng kế, máy bơm xăng dầu, hóa chất của các
hãng: 



TỦ ĐIỀU KHIỂN

MÁY BƠM CÁC LOẠI

TỦ ĐIỀU KHIỂN

MÁY BƠM CÁC LOẠI

Cùng với việc lắp đặt tủ điều khiển 
theo yêu cầu của khách hàng, 3A+ 
là đại diện được uỷ quyền của các
hãng sản xuất tủ điều khiển nổi tiếng:
Firetrol, Tornatech

Các loại van của các hãng: Rotork, OCV Control Valves,
Val-Matic, KCM, CWT, Niezgodka, KSPC, ISOIL control valve...



Các loại máy bơm nước
đến từ Hydroo- Spain

Máy bơm tự mồi
GMP S.p.A - Italia
dùng cho xăng dầu
nước thải...

MÁY BƠM XĂNG DẦU, HOÁ CHẤT

VÀ CÁC LOẠI KHÁC
MÁY BƠM XĂNG DẦU, HOÁ CHẤT

VÀ CÁC LOẠI KHÁC

American-Marsh: USA, một công
ty con của WILO pump, chuyên
dòng bơm công nghiệp

Máy bơm trục vít 
Leistr i tz- Đức

Máy bơm Turbine
Bơm giếng khoan,
Bơm ly tâm các loại khác cho cấp
thoát nước, PCCC theo QC02/2020
Xuất xứ: Tây Ban Nha



3A+ là đại diện được uỷ quyền chính thức của ISOIL Impiati S.p.A - 
nhà sản xuất thiết bị đo lường, tự động hoá và các giải pháp cho 
ngành Dầu – Khí

Cần xuất xăng dầu hãng Silea, Zipfluid - Italy và Ateco Global - Thổ Nhĩ Kỳ

3A+ cung cấp, lắp đặt 
thiết bị bồn bể xăng dầu
thương hiệu ATECO
đến  từ Thổ Nhĩ Kỳ: Cần xuất
Mái phao, van thở & Bình ngăn
tia lửa

3A+ là nhà phân phối các sản phẩm 
bình áp lực của hãng Zilmet S.p.A
đến từ Italy



MÁY BƠM & CÁC THIẾT BỊ BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY MÁY BƠM & CÁC THIẾT BỊ BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY 

3A+ là đại diện được uỷ quyền phân phối các dòng sản phẩm bơm các loại 
của các hãng bơm nổi tiếng: Armstrong, Aturia/Rotos, RuhRPumpen

ULR LISTED

APPROVED

FM



Thiết bị cưu hộ cứu nạn, bảo vệ cho nhân viên
cứu hộ cứu nạn. Máy bơm và xe nạo vét bùn thải
phục vụ trong công tác ứng phó sự cố, được quân
đội nhiều nước trên thế giới sử dụng

Kìm phá dỡ

Bộ đồ thở

Đệm cứu nạn

THIẾ BỊ CỨU HỘ CỨU NẠN & ỨNG PHÓ SỰ CỐTHIẾ BỊ CỨU HỘ CỨU NẠN & ỨNG PHÓ SỰ CỐ



Cung cấp
xe cứu hoả chuyên dùng

Dự án: Đầu tư thay thế
xe ô tô chữa cháy chuyên dùng
cho Tổng kho xăng dầu
Đức Giang

MỘT SỐ DỰ ÁN 
3A+ ĐÃ THỰC HIỆN
MỘT SỐ DỰ ÁN 
3A+ ĐÃ THỰC HIỆN
3A+ trân trọng giới thiệu hình ảnh một số dự án mà một số đối tác, khách 
hàng đã và đang đặt niềm tin để 3A+ được khẳng định chất lượng của 
các sản phẩm, dịch vụ mà 3A+ cung cấp.



Tham gia chuyển giao công nghệ, sửa chữa 
bảo trì bảo dưỡng
Thiết bị kho xăng dầu
Dự án: Hệ thống xuất thuỷ bộ: Máy bơm xăng dầu, cần xuất
Van thở & Bình ngăn tia lửa cho các đơn vị khối Petrolimex
PV Oil  

Trạm bơm xuất bộ

Dự án: Trạm bơm xuất bộ
Kho xăng dầu Khu vực I



Cung cấp, lắp đặt, vận hành hệ thống bơm PCCC
Dự án: Toà nhà Quốc hội

Cung cấp, lắp đặt, vận hành hệ thống PCCC
Dự án: Văn phòng, Nhà ở và Nhà trẻ - 201 Minh Khai

Tham gia cung cấp, hỗ trợ tư vấn lắp đặt, cài đặt vận hành
các công trình PCCC đòi hỏi kỹ thuật chuyên sâu, thiết bị 
máy bơm NFPA20 - ULFM, QC02/2020
Dự án: Hệ thống máy bơm chữa cháy: cung cấp cho các chủ đầu tư
các nhà thầu PCCC chuyên nghiệp, tại nhiều công trình dân dụng và
công nghiệp trên toàn quốc



Cung cấp cảm biến nhiệt độ (RTD) 
PT100 kèm ống bảo vệ Thermowell

Dự án: Đầu tư thay thế và dự phòng Sensor nhiệt 
độ cho dàn xuất Tổng kho xăng dầu Đức Giang

Cung cấp máy bơm màng
và phụ kiện

Dự án: Kho N2 - CN Công ty TNHH MTV
Nhiên liệu hàng không Việt Nam (SKYPEC)



Cung cấp Hệ thống PCCC và hỗ trợ kỹ thuật
Trạm Biến áp 220kV Hoà Khánh - Đà Nẵng và
Trạm Biến áp 220kV Bảo Lâm - Cao Bằng...



Cung cấp, lắp đặt, vận hành
hệ thống PCCC

Dự án xây dựng Nhà máy ô tô Nissan 
Khu công nghiệp Hoà Khánh – Đà Nẵng

Cung cấp đồng hồ
kiểm tra lưu lượng

Địa điểm dự án: Công ty cổ phần
Công nghệ an toàn Việt Nam



Cung cấp, lắp đặt, vận hành 
Máy rửa xe tự động

Dự án: Thiết bị công nghệ trạm rửa xe tự động.
Địa điểm: Cửa hàng xăng dầu số 84 Petrolimex - Phúc Lợi - Long Biên
Cây xăng dầu số 80 - Petrolimex (Gần Ecopark)

Cung cấp van
dùng trong xăng dầu

Dự án: Cung cấp van chặn, van hồi lưu
Chủ đầu tư: Tổng kho xăng dầu Đức Giang - Long Biên,
Xăng dầu KVI, B12, K130, K131, K132, K133, Pvoil Đình Vũ



Cung cấp, lắp đặt
Cần xuất xăng dầu (Top Loading Arm)

Địa điểm: Xí nghiệp tổng kho xăng dầu 
Đình Vũ - Hải Phòng

Dự án: Mua cần xuất xăng dầu.

Cung cấp, lắp đặt
Bơm chìm

Dự án: Nhà máy nước Tân Sơn
Địa điểm: Công ty Cổ phần cấp nước 
Ninh Thuận



Dự án: Nhà máy nước Mai Dịch

Cung cấp, lắp đặt 
máy bơm nước trục đứng

Dự án: Trang bị van chặn - Tổng kho xăng dầu Đức Giang

Cung cấp van chặn 
dùng cho xăng dầu



Sự hài lòng của Quý Khách hàng là 
thước đo cho sự thành công của Công 
ty TNHH Thiết bị và Công nghệ 3A+

Biểu tượng 3A+ trong tên viết tắt của Công ty thể hiện mong muốn

được khách hàng đánh giá, xếp hạng AAA+ (3A+) đối với chất

lượng và dịch vụ do 3A+ETSCO.,LTD. cung cấp.



MỘT SỐ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ THI CÔNG



CHẤT LƯỢNG CAO

BẢO TOÀN GIÁ TRỊ

Liên hệ:

Địa chỉ ĐKKD: Số 18, Ngõ 317, Trần Khát Chân
Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ văn phòng giao dịch: Phòng 1002, nhà 15T2
Số 18 phố Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

https://3aetsco.com.vn
https://3afluidtech.com

info@3fluidtech.com | info@3aetsco.com.vn

daoct@3fluidtech.com | daoct@3aetsco.com.vn

Tel: +84 246 279 7810
Hotline: +84 988 578 099
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