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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP BÌNH TÂN SÀI GÒN – 
BITACO tự hào là đơn vị kinh doanh, sản xuất, xuất – 
nhập khẩu và phân phối đa dạng các sản phẩm trong 
lĩnh vực cung cấp phụ kiện liên kết phục vụ cho các 
ngành sản xuất, cơ khí, đóng tàu, xây dựng,… uy tín và 
đáng tin cậy.

Nhằm hướng đến việc phục vụ nhanh 
chóng và hiệu quả nhất cho các nhu 
cầu của khách hàng, chúng tôi đã 
trang bị đầy đủ các loại sản phẩm phụ 
kiện hỗ trợ công nghiệp như Bulong 
liên kết 8.8/10.0, Bulong neo, Bulong 
F10T/ S10T / A325, Tyren, Guzong, 
Đai ốc, Vít bắn tôn....

Với đội ngũ nhân viên có trình 
độ và kinh nghiệm trong ngành 
cơ khí công nghiệp, chúng tôi 
cam kết sẽ cung cấp những sản 
phẩm chất lượng và đem lại cho 
khách hàng trải nghiệm dịch vụ 
tốt nhất.

Đáp ứng mọi nhu cầu của khách 
hàng, tốc độ giao hành nhanh 
chóng, thời gian và hình thức thanh 
toán linh hoạt, đặc biệt là giá cả 
cạnh tranh trên thị trường là 
những yếu tố đã tạo nên thương 
hiệu và uy tín của chúng tôi.

Tất cả sản phẩm của BITACO đều được 
sản xuất theo tiêu chuẩn ANSI – ASTM 
(Mỹ), DIN (Đức), GB (Trung Quốc), UNI – 
JIS (Nhật Bản), ISO – TCVN (Việt Nam) 
với đa dạng mẫu mã, kích thước, cấp bền 
và đầy đủ CO / CQ.
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DANH MỤC SẢN PHẨM

Gia công bulong theo bản vẽ

Bulong neo

Bulong liên kết

Bulong inox

Tyren, Bản mã, Tắc kê nở, Vít, Bát chuồn



GIA CÔNG BULONG 
THEO BẢN VẼ

Bitaco nhận gia công theo 
yêu cầu bản vẽ các sản 
phẩm: Bulong liên kết, 
Bulong Neo, Bulong xe tải, 
Mặt Bích… Cam kết gia 
công nhanh, hàng chất 
lượng, đúng kích thước và 
giá cả phải chăng.



BULONG NEO
Bulong neo hay còn gọi là bulong móng, có hình 
dạng giống chữ L,J,U,V,I,Y... 1 đầu bẻ móc, đầu còn 
lại được tiện ren hoặc cán ren.
Bề mặt thép đen hoặc xi mạ kẽm, nhúng nóng 
theo yêu cầu, tùy theo nhu cầu và mục đích sử 
dụng của khách hàng.  

Bulong neo Bitaco, đa dạng kiểu dáng, kích thước theo yêu cầu của khách hàng. Ren đều, đẹp, 
thông số chuẩn xác. Là đơn trực tiếp gia công, qui trình hiện đại, đạt chuẩn. Bao năm qua, 
bulong Bitaco luôn tự hào là đơn vị cung bulong neo uy tín cho các công trình với các cấp bền 
đạt chuẩn.
Các cấp bền thông dụng: bulong neo thép (4.6, 5.6, 6.6, 8.8,10.9....), bulong inox ( SUS 201, 304, 
316) .
Chúng tôi cung cấp đa dạng các chủng loại sản phẩm với trữ lượng hàng lớn, gia công nhanh 
chóng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng trong thời gian nhanh nhất.



BULONG LIÊN KẾT
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A325

4.6, 5.6,
8.8, 10.9,
12.9
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- Bu lông liên kết (Connection bolt) là loại bulong có chức năng liên kết các chi tiết với 
nhau, dùng để lắp ráp các chi tiết thành hệ thống khối – khung giàn, lực chịu tải chính 
trong các liên kết này không phải là lực cắt mà là lực dọc trục.
- Có hai cách để chọn ra kích thước:
   + Bulông có cấp bền cao 8.8, 10.9, 12.9. Điều này sẽ giúp cho bu lông có đường kính                     
thân nhỏ hơn mà vẫn đảm bảo tải trọng của liên kết.
   +Chọn bu lông có cấp bền thường 4.6, 5.6, 6.8 . Điều này sẽ làm cho kích thước của 
bu lông lớn hơn nhưng giá sẽ rẻ hơn.



BULONG INOX
& TYREN

TYREN VUÔNGTYREN SUỐT



SẢN PHẨM KHÁC

BÁT CHUỒN

TẮC KÊ NỞ

BẢN MÃ

VÍT

Nhằm mang đến nhiều sự lựa chọn hơn cũng như phục vụ mọi nhu cầu của khách 
hàng , Bitaco còn cung cấp một số sản phẩm khác như Tắc kê nở, Bản mã, Bát 
chuồn, Các sản phẩm vít,....   
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- Bu lông liên kết (Connection bolt) là loại bulong có chức năng liên kết các chi tiết với 
nhau, dùng để lắp ráp các chi tiết thành hệ thống khối – khung giàn, lực chịu tải chính 
trong các liên kết này không phải là lực cắt mà là lực dọc trục.
- Có hai cách để chọn ra kích thước:
   + Bulông có cấp bền cao 8.8, 10.9, 12.9. Điều này sẽ giúp cho bu lông có đường kính                     
thân nhỏ hơn mà vẫn đảm bảo tải trọng của liên kết.
   +Chọn bu lông có cấp bền thường 4.6, 5.6, 6.8 . Điều này sẽ làm cho kích thước của 
bu lông lớn hơn nhưng giá sẽ rẻ hơn.


