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CÔNG TY TNHH PLB VIỆT NAM

THÔNG TIN
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CHUNG TÔI

C

ÔNG TY TNHH PLB VIỆT NAM được
thành lập năm 2016, tiền thân là CÔNG
TY TNHH VÒNG BI PHÚ LONG, do ông
Tạ Kính Dân sáng lập, có lịch sử hơn 30 năm
trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối thiết bị
vòng bi, gối đỡ. Chúng tôi vinh dự là nhà phân
phối độc quyền, đại diện cho một số thương
hiệu vòng bi, gối đỡ nổi tiếng của Nhật Bản như
Koyo, Asahi; MSB của OCT Bearing, và thương
hiệu vòng bi PBC. Sản phẩm PLB Việt Nam với
giá thành cạnh tranh, đáp ứng mọi nhu cầu của
Quý khách hàng.

• Hà Nội

CÔNG TY TNHH PLB VIỆT NAM đã và đang mở
rộng qui mô cung cấp vòng bi, gối đỡ và thiết
bị phụ tùng công nghiệp khác như dầu mỡ bôi
trơn, dây đai công nghiệp, xích tải công nghiệp,…Khách hàng của chúng tôi bao gồm các
nhà máy sản xuất đa ngành nghề; các công ty
thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh và các

• Thanh Hoá
• Nghệ An

tỉnh thành trên cả nước.
• Đà Nẵng

• Bình Định
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tp.HCM
Đồng Nai
Bình Dương
Bình Phước
Long An
Bà Rịa Vũng Tàu
Khánh Hoà
Ninh Thuận
Bình Thuận

Các điểm bán của plb

• Các tỉnh miền Tây
• Cà Mau
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SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

VÒNG BI CẦU KOYO
LÀ LOẠI VÒNG BI THÔNG DỤNG TRONG NHIỀU
NGÀNH NGHỀ, VỚI CẤU TẠO CON LĂN DẠNG
CẦU, VỚI CHỨC NĂNG ĐỠ HOẶC CHẶN.

VÒNG BI CẦU CHẶN
Vòng bi cầu chặn có thể chặn một
hướng hoặc hai hướng. Loại chặn một
hướng thích hợp với tải trọng hướng
trục một hướng, còn loại chặn hai
hướng thích hợp với tải trọng hướng
trục cả hai hướng. (*Các bạc đạn này

không thích hợp với tải trọng hướng
tâm)
Sử dụng trong chốt chuyển hướng xe
ô tô, trục quay máy công cụ, và các
ngành nghề khác.

VÒNG BI CẦU TIẾP XÚC GÓC
Vòng bi cầu tiếp xúc góc thích hợp với ứng
dụng đòi hỏi độ chính xác cao và chịu được
tốc độ cao tốt. Loại vòng bi này được thiết kế
để chịu tải trọng hỗn hợp. Kết cấu một dãy
cho đến nhiều dãy.

1. Loại một dãy sử dụng trong trục quay máy công cụ, động cơ tần suất cao,
tuabin gas, máy ly tâm, bánh trước của xe hơi loại nhỏ, trục quay của bánh
răng vi sai, và các ngành nghề khác.
2. Loại hai dãy sử dụng trong máy bơm thủy lực, quạt kiểu Rốt, máy nén khí,
hệ thống truyền động, bơm phun nhiên liệu, thiết bị in, và các ngành nghề
khác.

CÔNG TY TNHH PLB VIỆT NAM

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

VÒNG BI CẦU KOYO

VÒNG BI CẦU RÃNH SÂU
Vòng bi cầu rãnh sâu chịu được tải trọng
hướng tâm, và một phần nhất định của tải
trọng hướng trục trên cả hai chiều cùng lúc.
Kết cấu một dãy cho đến nhiều dãy.
Sử dụng trong
- Máy móc nông nghiệp
- Động cơ điện
- Quạt hút và thổi
- Thiết bị chế biến thực phẩm
- Thiết bị nâng hạ
- Máy in
- Máy sản xuất giấy & bột giấy
- Bơm
- Thiết bị dệt
- Bộ truyền động xe máy, và các ngành
nghề khác.

VÒNG BI CẦU TỰ LỰA
Vòng bi cầu tự lựa có mặt cong vòng ngoài dạng cầu, tâm của đường cong giao
với tâm của chính vòng bi, do đó vòng trong, các viên bi và lồng tiếp tục quay, tự
sắp xếp nếu chúng có sai lệch trong phạm vi giới hạn của thiết kế. Kết cấu một
dãy cho đến nhiều dãy.

Sử dụng trong trục truyền tải điện của
máy gia công gỗ và máy kéo sợi, ổ đỡ.
Những loại lớn dải 130 và 139 được phát
triển cho các ứng dụng đặc biệt trong
nhà máy giấy, và các ngành nghề khác.

Loại vòng bi này thích hợp khi có sự dịch chuyển tâm xung quanh trục, vỏ hộp
quay và độ lệch trục có thể xảy ra. Vòng bi có lỗ trục côn có thể lắp vào trục dễ
dàng với bộ điều chỉnh.
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SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

VÒNG BI CON LĂN ĐŨA KOYO
LÀ LOẠI VÒNG BI PHỔ BIẾN TRONG NHIỀU NGÀNH NGHỀ,
VỚI CẤU TẠO CON LĂN DẠNG ĐŨA, VỚI CHỨC NĂNG ĐỠ HOẶC CHẶN.

VÒNG BI ĐŨA KIM
Mặc dù về cấu trúc cơ bản của bạc đạn này giống như các loại bạc đạn
bi hình trụ NU, bạc đạn với tiết diện vòng bi nhỏ sẽ tiết kiệm không gian
và lực cản lớn đối với tải trọng hướng tâm khi sử dụng con lăn đũa kim.

Sử dụng trong các vị trí khớp nối đồng tốc, các vị
trí của xe ô tô, xe tải và trong các ngành sản xuất
sợi dệt và các ngành công nghiệp khác.

VÒNG BI ĐŨA CÔN
Vòng bi đũa côn phù hợp khi sử dụng với
tải trọng nặng và tải va đập. Loại một dãy
thích hợp với tải trọng hướng tâm và tải
trọng hướng trục một hướng, loại hai dãy
thích hợp với tải trọng hướng tâm và tải
trọng hướng trục cả hai phương.

Sử dụng trong các vị trí bánh trước, bánh sau, trục dẫn động và các vị trí khác
trong ngành ô tô. Loại này thường sử dụng trong các ngành công nghiệp có tải
trọng nặng và va đập: sản xuất thép, xi măng, thực phẩm, dầu khí, và các ngành
nghề khác.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH PLB VIỆT NAM

VÒNG BI CON LĂN ĐŨA KOYO

VÒNG BI ĐŨA CẦU
Vòng bi đũa cầu thích hợp với tải
trọng hướng tâm và hướng trục cả hai
phương, chính vì vậy đặc biệt thích
hợp cho các ứng dụng chịu tải trọng
nặng và tải va đập.

Sử dụng trong
- Thiết bị sản xuất giấy
- Thiết bị giảm tốc
- Giá bánh răng máy cán
- Ổ đỡ
- Thiết bị in

- Thiết bị làm gỗ
- Ngõng trục bánh đầu máy toa xe lửa
- Bàn chuyền, máy nghiền, sàng rung
- Thiết bị giảm tốc của nhiều ngành công nghiệp
khác.

VÒNG BI CHẶN ĐŨA CẦU
Vòng bị chặn đũa cầu chịu được tải trọng
hướng trục lớn. Loại này có thể chịu được
một tải trọng hướng tâm nhỏ.

Sử dụng trong
- Máy phát thủy điện
- Động cơ trục đứng, trục chân vịt cho tàu
- Thiết bị giảm tốc vặn vít
- Cần trục quay
- Máy nghiền than, máy đẩy, máy đúc & các ngành khác.
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SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

VÒNG BI CON LĂN ĐŨA KOYO

VÒNG BI ĐŨA TRỤ
Vòng bi đũa trụ có khả năng chịu được tải trọng hướng tâm lớn
vì đũa lăn và mặt lăn tiếp xúc thẳng.
Loại này thích hợp với ứng dụng mang tải trọng hướng tâm lớn
và tải va đập, và thích hợp với ứng dụng có tốc độ cao vì được
gia công bằng máy một cách chính xác nhờ kết cấu của chúng.
Nhờ vòng trong hay vòng ngoài có thể tháo lắp được nên vòng
bi có thể tháo lắp dễ dàng. Kết cấu một dãy cho đến nhiều dãy
Sử dụng trong
- Động cơ cỡ lớn và vừa
- Động cơ kéo
- Máy phát điện
- Động cơ đốt trong
- Tuabin gas
- Trục quay máy công cụ
- Thiết bị giảm tốc
- Thiết bị vận chuyển hàng hóa, và các thiết bị công nghiệp
khác.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI
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CỤM VÒNG BI VÀ GỐI ĐỠ ASAHI
ĐA DẠNG VỀ KẾT CẤU, VÒNG BI, PHỤ KIỆN BỊT KÍN VÀ VẬT LIỆU

GỐI ĐỠ OMEGA
Với thiết kế kiểu lắp chân đế, có độ tự lựa cao, tạo nên tính linh động cho gối đỡ ASAHI, không những chịu được lực tải lớn, mà còn
chịu được nhiệt độ cao.
Các loại gối đỡ Omega: UCP, UP, UCPX, UCPH, UCPA, và các model khác.

GỐI ĐỠ HỘT XOÀI

GỐI ĐỠ HÌNH VUÔNG

GỐI ĐỠ HÌNH TRÒN

Hình dạng khá giống hột xoài, với kiểu lắp
mặt bích, gồm có 02 lỗ bắt bulong. Vỏ gối
đỡ được đúc bằng hợp kim gang chịu lực,
rất bền, khó nứt khi bị va đập mạnh. Vòng
bi phía trong được chế tạo bằng hợp kim
thép đặc biệt của hãng ASAHI, vừa có tính
dẻo, vừa chịu được sự mài mòn cao, giãn
nở nhiệt tốt.

Với thiết kế dạng hình vuông và có 04 lỗ
bắt bulong, kiểu lắp mặt.

Với thiết kế dạng hình tròn và có 04 lỗ bắt
bulong, kiểu lắp mặt. Vỏ vòng bi đúc bằng
hợp kim gang chịu lực, khá bền. Vòng bi
được chế tạo bằng hợp kim thép đặc biệt,
vừa có tính dẻo, vừa chịu được sự mài
mòn cao, giãn nở nhiệt tốt.

Các loại gối đỡ hình vuông: UCF, UKF,
và các model khác.

Các loại gối đỡ hình tròn: UCFC, UKFC,
và các model khác.

Các loại gối đỡ Omega: UCFL, UCFT,
UFL, và các model khác.
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SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

CỤM VÒNG BI VÀ GỐI ĐỠ ASAHI

CÁC LOẠI GỐI ĐỠ KHÁC
Take-up with frame: UFFK

Hangert bearing : UCECH

Adjustable flange: UCFA

Flange bracket: UCFK

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH PLB VIỆT NAM

SẢN PHẨM KHÁC
CÁC CỤM CHI TIẾT, PHỤ KIỆN Ô TÔ,
ĐA DẠNG MỠ BÔI TRƠN

MỠ BÔI TRƠN VÒNG BI
Đa dạng mỡ bôi trơn cho nhiều loại vòng bi khác nhau, thích hợp cho các điều kiện mội trường làm việc từ thấp cho đến khắc
nghiệt.

CỤM CHI TIẾT VÀ PHỤ KIỆN Ô TÔ
Khớp nối đồng tốc, cụm moay ơ, bi tê, bi căng đai, vòng bi chữ thập, bạc đạn bánh
xe, bạc đạn đỡ trục, bạc đạn hộp số, bạc đạn bơm nước, bạc đạn lốc lạnh, bạc đạn
máy phát và bạc đạn mô tơ quạt.
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