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Work and be trained in Japan
We have sent 4 engineers & workers to Sendai , Japan to work and be trained for 3 months. This training is part
of the technical and trade cooperation program between ANT and a Japanese partner. The purpose of the program
is to improve the abilities, skills and working behaviors of ANT team to enhance our product quality and
professional working style in the future.
According to Takagi san, a Japanese supervisor, ANT team are hard-working, cooperative & have good working
skills. He marked 4.5/5 for the general evaluation. This training is a good opportunity for us to learn the good working
attitudes of the Japanese: hard-working, discipline & innovative and update the new technology & technique. In
addition, we can understand the Japanese culture and learn how to work with Japanese customers better.

New Bending machine TruBend 5130

Announcement of Factory Movement

A new Trumpf Bending Machine TruBend 5130
has arrived and is installed in our new factory in
Tan Uyen, Binh Duong.
This machine is capable of performing bending
work on a wide range of parts, always with the
greatest precision:

We are pleased to announce that we are moving to
the new factory with the purpose of centralized
management to improve the quality of products &
services and meet higher demand from customers.
In addition, the new location with bigger space for
4 production lines equipped with advanced
technology will enable the company to increase
production capacity and better serve the customers.
Since December 01st, 2014, please contact us via
the following address (please refer to the map):

 Unrivalled productivity
 Full application freedom
 All-round user-friendliness
 Exact results
 Cutting-edge control

We have bought 3 new machines this year: 1
machine from Amada and 2 machines from
Trumpf to equip the new factory and to increase
our production capacity.

ANH THY CO. LTD (ANT)
Lot I-1, Road No. N1, Nam Tan Uyen Industrial Park, Tan
Uyen district, Binh Duong province
Tel: +84-650-3639011; Fax: +84-650-3639012
Email: thanh.le-thi-yen@ant.com.vn
Web : www.ant.com.vn

ANH THY CO. LTD.
Lot I-1, Road No. N1, Nam Tan Uyen Industrial
Park, Tan Uyen, Binh Duong
Tel: +84-650-3639011; Fax: +84-650-3639012
We hope to continue receiving your kind support
and cooperation in the future.
Best regards,
BUSINESS CORE
MV & LV Type-test Switchboards
Sheet Metal Fabrication
Cable Support Systems
Telecom racks & Enclosure solutions.
Powder Coating Painting Services

BẢN TIN ANT
Tháng 11/ 2014
Hợp tác kỹ thuật & Thương mại giữa ANT và đối tác tại Nhật
ANT vừa gửi 4 kỹ sư & công nhân sang tỉnh Sendai của Nhật để làm việc và tập huấn trong 3 tháng. Đợt tập
huấn này nằm trong chương trình hợp tác kỹ thuật và thương mại giữa ANT và đối tác tại Nhật Bản. Mục đích
của chương trình là nâng cao năng lực, tay nghề và tác phong công nghiệp của đội ngũ ANT nhằm nâng cao chất
lượng sản phẩm và khả năng cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp hơn của ANT trong thời gian tới.
Theo lời ông Takagi, một quản lý người Nhật, đã nhận xét: nhân viên ANT hiền lành, có tinh thần hợp tác,
nghiêm túc chấp hành đúng các hướng dẫn, chăm chỉ và có kỹ năng làm việc tốt. Ông cho điểm đánh giá chung
là 4.5/5. Những đợt tập huấn như vậy là cơ hội tốt để chúng tôi học tập thái độ làm việc tích cực của người Nhật:
chăm chỉ, kỷ luật và sáng tạo, đồng thời cập nhật công nghệ và kỹ thuật mới. Qua đó, chúng tôi có thể hiểu thêm
về văn hóa Nhật Bản và biết cách hợp tác tốt hơn với khách hàng Nhật.

Máy chấn mới TruBend 5130
Máy chấn mới của Trumpf TruBend 5130 vừa
được lắp đặt tại nhà máy mới của ANT tại Tân
Uyên, Bình Dương. Máy chấn này có khả năng
chấn nhiều loại sản phẩm phức tạp với độ chính
xác cao nhất.
 Năng suất cực cao
 Linh hoạt áp dụng tất cả

các ứng dụng
 Thân thiện với người sử
dụng
 Kết quả chính xác
 Khả năng kiểm soát vượt trội

Thông báo di dời cơ sở sản xuất
Công ty TNHH Anh Thy xin hân hạnh thông báo
đến Quý Công ty, Khách hàng, Đối tác và Nhà
cung cấp về việc di dời cơ sở sản xuất về nhà máy
mới của chúng tôi vừa hoàn tất xây dựng, với mục
tiêu quản lý tập trung để nâng cao chất lượng sản
phẩm, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
của khách hàng.
Từ ngày 01/12/2014, mọi hoạt động giao dịch
với Công ty TNHH Anh Thy, xin quý vị vui
lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ như sau (vui
lòng xem bản đồ đính kèm):

Trong năm nay chúng tôi đã mua 3 máy mới:
1 máy của Amada và 2 máy của Trumpf để trang
bị cho nhà máy mới và tăng năng suất sản xuất.

CÔNG TY TNHH ANH THY
Lô I-1, Đường N1, Khu Công Nghiệp Nam Tân
Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Tel: +84-650-3639011 ; Fax: +84-650-3639012
Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ
và hợp tác của Quý vị trong thời gian tới.
Xin trân trọng kính chào!

CÔNG TY TNHH ANH THY (ANT)
Đc: Lô I-1, đường N1, Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên,
huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Vietnam
Tel: +84-650-3719184 - Fax: +84-650-3715324
Email: thanh.le-thi-yen@ant.com.vn
Web : www.ant.com.vn

LĨNH VỰC KINH DOANH
Tủ điện Trung & Hạ thế đạt chứng nhận Type-test
Gia công, chế tạo Kim loại tấm
Hệ thống giá đỡ, thang máng, cáp
Tủ rack viễn thông & vỏ tủ.
Dịch vụ sơn tĩnh điện

