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Metso Outotec và Phú Thái Cat hợp tác 

phân phối sản phẩm 

Metso Outotec thông cáo báo chí ngày 13 tháng 10năm 2021 

 

Metso Outotec và Phú Thái Cat (PTC) đã ký hợp đồng phân phối các dải nghiền cốt liệu 

của Metso Outotec tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Thỏa thuận bao gồm dải thiết bị 

rất rộng của Metso Outotec, từ trạm nghiền di động bánh xích, trạm nghiền di động 

bánh lốp, trạm cố định, sàng phân loại và phụ tùng thay thế chính hãng. Hợp đồng bắt 

đầu có hiệu lực từ tháng 9/2021. 

Nhu cầu cốt liệu tại Việt Nam ước tính sẽ tăng đáng kể trong vài năm tới khi các dự án 

cơ sở hạ tầng lớn được triển khai. Để phát triển, các khách hàng ngành cốt liệu tập 

trung nhiều hơn vào hiệu quả sản xuất và chất lượng nguyên liệu đầu ra, máy nghiền 

cao cấp của Metso Outotec là sự lựa chọn hoàn hảo trong trường hợp này. 

Shaun Fanning, Phó Chủ tịch, Giám đốc Kinh doanh Khu vực Châu Á Thái Bình Dương 

của Metso Outotec cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác với Phú Thái Cat. Với 

sự kết hợp giữa nhu cầu cao của thị trường khu vực về các giải pháp nghiền cốt liệu và 

một đối tác chuyên nghiệp như Phú Thái Cat, chúng tôi tin tưởng vào sự hợp tác và 

phát triển hiệu quả. Chúng tôi hi vọng rằng với sự hợp tác này, các khách hàng ngành 

cốt liệu sẽ nhận được các giải pháp và sản phẩm tốt hơn, với các nguồn lực và sự hỗ 

trợ mạnh mẽ của PTC. ” 

Theo ông Trịnh Đức Thắng, Tổng Giám đốc PTC: “Việc hợp tác cho phép chúng tôi 

cung cấp các giải pháp thay thế, hiệu quả cao cho khách hàng. Sự kết hợp giữa các 

giải pháp chất lượng cao cho ngành cốt liệu của Metso Outotec và khả năng hỗ trợ sản 

phẩm sau bán hàng của chúng tôi sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng, và giúp chúng tôi 

phát triển một hoạt động kinh doanh có lợi nhuận khác bằng cách mở rộng danh sách 

khách hàng đồng thời tìm kiếm cơ hội mới với các khách hàng hiện tại. ” 

Thỏa thuận hợp tác bao gồm thiết bị bánh xích Lokotrack® và Nordtrack™ của Metso 

Outotec, thiết bị bánh lốp NW Series, máy nghiền hàm Nordberg® C-Series, máy 

nghiền côn GP và HP Series, máy nghiền Barmac® và NP-Series, máy nghiền HRC, 

thiết bị sàng và băng tải. Ngoài ra, thỏa thuận cũng bao gồm các phụ tùng thay thế như 

các phụ tùng hao mòn máy nghiền, O-Series, lưới sàng Trellex® và các phụ tùng dòng 

Contender™. 

Phú Thái Cát cung cấp các thiết bị xây dựng và khai mỏ, phụ tùng chính hãng, bảo 

dưỡng, sửa chữa, bảo hành và các giải pháp cho ngành cốt liệu, khai mỏ và xây dựng. 
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PTC có 5 chi nhánh và 368 nhân viên. Thông tin chi tiết tại website 

https://www.phuthaicat.com.vn/  

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 

Shaun Fanning, Phó Chủ tịch, Giám đốc Kinh doanh Khu vực Châu Á Thái Bình Dương 

của Metso Outotec, tel. +61 467 781 663, email: shaun.fanning (at) mogroup.com 

Trịnh Đức Thắng, Tổng Giám đốc, Phu Thai Cat, tel. +84 243 652 6999, email: 

info@phuthaicat.com.vn  

 

 
Metso Outotec is a frontrunner in sustainable technologies, end-to-end solutions and services 

for the aggregates, minerals processing and metals refining industries globally. By improving 

our customers’ energy and water efficiency, increasing their productivity, and reducing 

environmental risks with our product and process expertise, we are the partner for positive 

change.    

Metso Outotec is committed to limiting global warming to 1.5°C with Science Based Targets. 

We ranked 8th on the 2021 Global 100 list of the world’s most sustainable companies. 

Headquartered in Helsinki, Finland, Metso Outotec employs over 15,000 people in more than 50 

countries and its sales for 2020 were about EUR 3.9 billion. The company is listed on the 

Nasdaq Helsinki. mogroup.com, twitter.com/metsooutotec 
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