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OGINO SEISAKUSHO COMPANY LIMITED
Địa chỉ

418 Hirobaba, Shintou, Kitagunma, Gunma Prefecture 370‐3504,
Japan

Website

http://www.ogisei.com

Người phụ trách Mr. Ogino

Chức vụ

Giám đốc

TEL

Email

osamu-o@ogisei.com

027-954-1011

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất, thiết
kế các loại máy tự động hoá giảm sức lao động,
gia công các linh kiện kim loại dùng cho công
nghiệp ô tô, máy móc, thiết bị sản xuất bán dẫn,
công nghiệp hàng không vũ trụ.
Với phương châm “Chất lượng ưu tiên
hàng đầu” chúng tôi luôn cố gắng nâng cao chất
lượng và tính ổn định của sản phẩm. Công ty
luôn tổng hợp các khó khăn trong quá trình sản
xuất, tích luỹ kinh nghiệm, công nghệ gia công
riêng biệt. Nhờ thiết bị giám sát đồng bộ và hệ
thống kiểm soát chất lượng, chúng tôi nỗ lực
không để sản phẩm lỗi đến khách hàng.
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OKABE INDUSTRY COMPANY LIMITED
Địa chỉ

651 Gomeushi, Isesaki, Gunma Prefecture 379-2213, Japan

Website

https://www.okbmfg.com

Người phụ trách Mr. Okabe

Chức vụ

Giám đốc

TEL

Email

okabe@okbmfg.com

027-023-2111

Chúng tôi chuyên gia công các sản phẩm
tủ ATM, khung kệ, tủ két sắt, vỏ máy chất lượng
cao với giá thành hợp lý đến khách hàng.
Okabe cung cấp đến các đối tác trải khắp
Nhật Bản những sản phẩm tủ két, tủ ATM yêu
cầu độ chính xác và kỹ thuật hàn, lắp ráp cao.
Với chứng nhận ISO 9001, UL 291, CEN 1143,
công ty gia công các sản phẩm bằng các thiết
bị tự động hoá với sự giám sát nghiêm ngặt về
chất lượng.
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PERITEC CORPORATION
Địa chỉ

1-17-2 Kataoka, Takasaki, Gunma Prefecture 370-0862, Japan

Website

https://www.peritec.co.jp

Người phụ trách Mr. Hoshino

Chức vụ

Giám đốc

TEL

Email

n-hoshino@mail.peritec.co.jp

027-328-6970

Công ty chuyên phát triển chế tạo các hệ
thống điều khiển, đo lường như máy test chất
bán dẫn, test EMI và test ECU chất lượng cao
và phù hợp nhu cầu của khách hàng.
Chúng tôi chú trọng những yếu tố sau làm
phương châm hoạt động:
- Sự hài lòng của khách hàng
- Tăng cường năng lực cạnh tranh
- Cải tiến liên tục, hành động ngay lập tức
- Tư duy hội nhập toàn cầu
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SHIBATA HD COMPANY LIMITED
Địa chỉ

270-3 Obata, Kanra, Gunma Prefecture 370-2202, Japan

Website

http://www.shibatagousei.co.jp

Người phụ trách Mr. Shibata

Chức vụ Trưởng phòng phát triển nghiệp vụ

TEL

Email

027-474-2146

shibata-kohsuke@shibatagousei.co.jp

Chúng tôi chuyên chế tạo khuôn ép nhựa
và gia công, lắp ráp sản phẩm ép nhựa. Sản
phẩm chính của công ty gồm sản phẩm ép
nhựa dùng trong nội thất ô tô, thiết bị y tế, chai
đựng mỹ phẩm,...
Shibata HD có kinh nghiệm lâu năm
trong lĩnh vực ép nhựa, gia công khuôn, sở
hữu các công nghệ riêng biệt trong định hình
kim loại,...nhằm mang đến các sản phẩm chất
lượng tới khách hàng.
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TAHIRA COMPANY LIMITED
Địa chỉ

3041 Taira, Yoshii, Takasaki, Gunma Prefecture 370-2115, Japan

Website

http://www.geocities.jp/tahiraken

Người phụ trách Mr. Shinozaki

Chức vụ Giám đốc

TEL

Email

027-387-3373

Công ty cổ phần Tahira hoạt động trong
lĩnh vực cơ khí chính xác. Sản phẩm chính của
công ty bao gồm linh kiện động cơ máy bay,
linh kiện bán dẫn, linh kiện của động cơ ô tô
và ngành xây dựng,...
Với các thiết bị máy móc như trung tâm gia
công, gia công CNC, máy đo 3D,...sản phẩm
của chúng tôi được chế tạo với độ chính xác
cao, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về quản
lý chất lượng.

tahira-shinozaki@tiara.ocn.ne.jp
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TOHO INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
Địa chỉ

1610 Mine, Annaka, Gunma Prefecture, Japan

Website

http://www.toho.ne.jp

Người phụ trách Mr. Kitamura

Chức vụ Giám đốc

TEL

Email

027-385-1111

Công ty hoạt động trong lĩnh vực thiết kế,
chế tạo khuôn; gia công các sản phẩm linh
kiện nhựa yêu cầu độ chính xác cao được dùng
trong lĩnh vực công nghệ như máy tính laptop,
máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại di động,... đòi
hỏi độ tinh vi cao.
Với quy trình sản xuất khép kín, chúng tôi có
thể đối ứng nhu cầu khách hàng từ công đoạn
ép nhựa đến những công đoạn sau như sơn bề
mặt, in ấn, lắp ráp hoàn thiện sản phẩm. Toho
có trụ sở tại các nước Trung Quốc, Việt Nam,
Thượng Hải.

kitamura@toho.ne.jp
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Doanh nghiệp tỉnh Gunma, Nhật Bản
Ogino Seisakusho Company Limited
Okabe Industry Company Limited
Peritec Corporation
Shibata HD Company Limited
Tahira Company Limited
Toho Industrial Company Limted

Tổ chức bởi

