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Toyo Kensetsu Kohki: Là thương hiệu sản xuất máy gia công sắt thép 

luôn có giải pháp riêng cho từng khách hàng. 

Toyo Kensetsu Kohki hiểu rằng mỗi khách hàng đều có những nhu cầu khác nhau, chúng 

tôi luôn đưa ra các giải pháp và sản xuất các sản phẩm máy phù hợp với nhu cầu đó của 

khách hàng. 

TRÍCH DẪN: 

“Chúng tôi có hơn 100 chủng loại máy khác nhau và những sản phẩm máy này có thể đáp ứng 

được các xu hướng sản xuất mới.” 

VĂN BẢN: 

Mặc dù kỹ thuật chế tạo của Nhật Bản đã tạo dựng được danh tiếng về chất lượng và tỉ mỉ đến 

từng chi tiết, nhưng với Toyo Kensetsu Kohki – Thương hiệu sản xuất máy gia công sắt thép chúng 

tôi thấy rằng việc đáp ứng trực tiếp nhu cầu của khách hàng mới là giá trị cốt lõi của triết lý 

Monozukuri. 

Được thành lập vào năm 1959, Toyo Kensetsu Kohki luôn phát triển các dòng sản phẩm máy 

chuyên dụng với những giải pháp phù hợp với nhu cầu đặc biệt của từng khách hàng. Sự tận tâm 

thấu hiểu khách hàng này được thể hiện qua 111 bằng sáng chế của công ty về sản phẩm máy gia 

công sắt thép, và ở việc đội ngũ nhân viên bán hàng của chúng tôi cũng có thể sửa chữa được 

những lỗi đơn giản khi ghé thăm khách hàng. 

Giám đốc của Toyo Kensetsu Kohki, Ông Yasuo Tanaka, từng nói : “Mối quan hệ giữa chúng ta là, 

chúng tôi luôn suy nghĩ mình cần tạo ra sản phẩm gì cho khách hàng, và chúng tôi sẽ tạo ra những 

sản phẩm mà khách hàng cần.” 

Chúng tôi không chỉ có lịch sử lâu đời trong ngành công nghiệp gia công sắt thép mà còn có tầm 

nhìn hướng tới tương lai với việc bổ sung thêm tính năng TLINKS-V sử dụng công nghệ IoT để thu 

thập dữ liệu và tự động hóa sản xuất cho máy. Ông Tanaka đang hướng tới việc sử dụng dữ liệu 

này để nâng cao năng suất và giảm lãng phí nguyên vật liệu cho các nhà máy đang sử dụng máy 

của Toyo Kensetsu Kohki trên khắp thế giới. 
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Chúng tôi đang hướng tới mở rộng sang thị trường ASEAN, để các nhà máy ở đó có thể sử dụng hệ 

thống đầy đủ các máy gia công sắt thép, nâng cao độ chính xác và an toàn. Ông Tanaka có niểm tin 

mạnh mẽ là “quyền cơ bản của con người là được sống tại một nơi an toàn và quyền đó phải được 

đảm bảo ở các quốc gia khác, không chỉ ở Nhật Bản.” 
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