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ANT’s New Factory (named ATU) will be completed soon ...
… and we are eager to start operating it! Our new factory will be tested for its fire protection systems by middle
of this month. Then, in September, we will start moving our electrical switchboard workshop step by step from
our current factory to the new factory. The sheet metal workshop will be moved there by early of 2015. We
expect to move all
our production to
ATU factory by
middle of 2015.
To facilitate the
new factory, we
are buying more
new
modern
machines
from
Japan and Europe. With the new facility, we commit to our customers to provide better quality products with
faster delivery time at the competitive price.

New punching machine -Trupunch 1000
A new Trumpf Punching Machine TruPunch1000
has arrived and installed in our factory last month.

ANNOUNCEMENT
As ANT’s offices and factories worked fully
during Liberation Day 30/04 & Labor Day
01/05, we will close for 4 days for holiday
compensation.
Closing Time: 31st July to 3rd August 2014.
We will resume working on 4th August 2014.

ANT’s New Catalogues

This new punching machine has all the capacities
of a punching machine such as:
 Highest processing flexibility
 Control intuitive and easy to operate
 Excellent part quality
 ………….
In July, a new Trumpf Bending Machine is
expected to arrive in our factory.
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Please be informed that we have started sending
our new catalogues of Sheet metal, Switchboard
and cable support system to all our valued
customers by email from 25/6 to 15/7/2014.

Exhibition in September
We will introduce our new switchboard model in
this Exhibition .
Exhibition: Electric & Power Vietnam 2014
Time: 17th to 19 September 2014
Place: Saigon Exhibition and Convention Center

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 7/ 2014
Nhà máy mới ANT (viết tắt ATU) sắp hoàn tất xây dựng ….
… và tất cả các thành viên trong công ty đang háo hức chuẩn bị cho nhà máy mới đi vào hoạt động! Vào giữa
tháng này, nhà máy mới ATU sẽ được nghiệm thu Phòng Cháy Chữa cháy. Sau đó vào tháng 9, chúng tôi sẽ bắt
đầu chuyển dần xưởng tủ điện lên nhà máy mới. Xưởng gia công kim loại tấm sẽ bắt đầu chuyển từ đầu năm
2015. Dự kiến vào giữa
năm 2015, chúng tôi sẽ
chuyển toàn bộ bộ phận
sản xuất lên ATU.
Để trang bị máy móc,
thiết bị cho nhà máy
ATU, chúng tôi đang
mua thêm nhiều máy
móc mới với công nghệ
hiện đại từ Nhật Bản và Châu Âu. Với trang thiết bị hiện đại này, chúng tôi cam kết với tất cả khách hàng sẽ cung
cấp sản phẩm có chất lượng tốt hơn, thời gian giao hàng nhanh hơn và giá cạnh tranh hơn.

Máy đột mới Trupunch 1000
Trupunch 1000, máy đột Trumpf nhập từ Đức vừa
được lắp đặt tại nhà máy chúng tôi tháng trước.

THÔNG BÁO
Do toàn thể các thành viên trong công ty ANT đã
làm việc cực lực không ngừng nghỉ trong suốt
thời gian lễ 30/4 và 1/5, nên chúng tôi sẽ nghỉ bù
trong 4 ngày để dưỡng sức cho thời gian tới.
Thời gian nghỉ bù: Từ 31/7 đến 03/8/2014.
Công ty sẽ quay lại làm việc vào ngày 04/8/2014.

Catalog mới của ANT
Chúng tôi hân hạnh được thông báo đến Quý khách
hàng ANT bắt đầu gửi Catalogue mới về Tủ điện,
Gia công kim loại tấm & Thang máng cáp đến tất
cả khách hàng qua email từ 25/6 đến 15/7/2014 .

Đây là máy đột dập CNC tiên tiến của TRUMPF
với đầy đủ tính năng:
 Mức độ xử lý linh hoạt cao nhất
 Khả năng kiểm soát trực quan & thao tác dễ
dàng
 Năng lực sản xuất lớn, độ chính xác cao …….
Trong tháng 7 này, chúng tôi đang chờ thêm 1 máy
chấn mới của Trumpf giao về nhà máy.

ANT sẽ giới thiệu sản phẩm tủ điện mới trong đợt
triễn lãm vào tháng 9 năm nay.
Triễn lãm: Giải pháp Năng lượng & Điện VN
Thời gian: Từ ngày 17/9 đến 19/9/2014
Địa điểm: TT Hội Chợ và Triển Lãm Sài Gòn
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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

Triễn lãm tháng 9

