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<Giới thiệu về công ty>

Khung cảnh Osaka đầu thời kỳ Showa
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Buổi đầu sáng lập
(thành lập năm 1925)

Sản phẩm ban đầu

Sản xuất máy mài quay tay
trong nước

Phát triển đèn khò sử dụng xăng
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Phương châm “Tăng cường 3 lợi ích”

3 lợi ích ở đây có nghĩa là lợi ích của 3 bên: khách hàng, nhân
viên và xã hội. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, toàn thể nhân
viên của REX quyết tâm đồng lòng hiệp lực nhằm đem lại lợi
ích cho cả 3 bên.

Mỗi một thành viên đều biết tôn trọng nhân cách người khác
trên tinh thần nhượng bộ và tin tưởng lẫn nhau, trước hết là
nhằm tạo ra sự hòa hợp giữa các nhân viên, sau đó là nhằm
hướng tới đạt được mục đích cùng quản trị, cùng thịnh vượng
và cùng hưởng lợi, từ đó góp phần tăng cường 3 lợi ích .

Giá trị cốt lõi của REX
Tinh thần sáng lập

Hình ảnh lý tưởng hướng đến của công ty 
1. Tạo ra phương tiện làm việc bằng kỹ thuật và dịch vụ riêng, đóng góp vào việc xây dựng

xã hội phồn vinh.
2. Trở thành công ty được tin tưởng thông qua việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ làm khách

hàng cảm động là nhiệm vụ chính khi tham gia vào ngành công nghiệp đường ống.
3. Trở thành công ty với nhân viên luôn khỏe mạnh và có tinh thần làm việc hăng say.

・Thành lập Tháng 8/năm1925
・Trụ sở chính Chuo-ku, thành phố Osaka
・Nhà máy Thành phố Higashi-Osaka tỉnh Osaka

Thị trấn Daisen, Saihaku-gun, tỉnh Tottori
・Văn phòng Sapporo, Sendai, Tokyo, Maebashi, Kanagawa, 

kinh doanh Nagoya, Osaka, Hiroshima, Kyushu
・Số nhân viên 180 người (Toàn tập đoàn: 300 người)
・Tổng doanh thu Khoảng 6,8 tỷ yên (Năm 2017)
・Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất và kinh doanh các loại dụng cụ máy móc

dùng cho đường ống, thiết bị môi trường, 
kinh doanh lĩnh vực xử lý nước, v.v

・Các công ty liên quan Hoa Kỳ, Trung Quốc (Cơ sở sản xuất và kinh doanh
các loại dụng cụ máy móc)

Ấn Độ, Thái Lan (Cơ sở kinh doanh, thông tin) 
Kanto Techno Service (Sửa chữa, dịch vụ cho thuê)

1. Khái quát công ty cổ phần công nghiệp REX
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●●Chi nhánh, văn phòng kinh doanh
nhà máy dịch vụ của tập đoàn REX 

Nhà máy Tottori

Văn phòng kinh doanh Hiroshima

Văn phòng kinh doanh Kyushu

Trụ sở chính, nhà máy
chi nhánh Osaka
Văn phòng kinh doanh Osaka
Dịch vụ kỹ thuật

Văn phòng kinh doanh Nagoya

Văn phòng kinh doanh Kanagawa

Chi nhánh Tokyo
Văn phòng kinh doanh Tokyo

Văn phòng kinh doanh Maebashi

Văn phòng kinh doanh Sendai

Văn phòng kinh doanh Sapporo

 Cửa hàng sửa chữa ủy quyền REX

Nhà máy Tottori

Thành lập năm 1996
Daisencho, Saihakugun,  
tỉnh Tottori

Nhà máy ở trụ sở chính Thành lập năm 1935 Thành phố Higashi-Osaka, tỉnh Osaka
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 Nhà máy
 Cơ sở kinh doanh

REX Ấn Độ

REX châu Á REX Nhật Bản

REX Tô Châu
REX Wheeler

Thành lập năm 1987 Bang Ohio, Hoa Kỳ

Dây chuyền sản xuất
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Thành lập năm 1991
Bangkok, Thái Lan

Triển lãm

Nhóm lắp ráp Nhóm gia công
Gia công renDây chuyền MC Dây chuyền máy đa năng

Thành lập năm 1996 Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
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Thành lập năm 2013
Haryana, Ấn Độ

Trong văn phòng

JQA-2387 091-ANăm 1998

Năm 2003
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 Phát triển sản phẩm trong nhiều lĩnh vực khác nhau,
chẳng hạn như thiết bị đường ống!
Chúng tôi tập trung sức lực vào việc phát triển các sản phẩm
nhằm phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống
như nước, ga, v.v.

 Khẩu lệnh là "Giải pháp đường ống"
Thông qua việc giải quyết các vấn đề và rắc rối liên quan đến
đường ống, chúng tôi không ngừng nỗ lực trong việc nâng
cao sự hài lòng của khách hàng cũng như đóng góp cho xã 
hội!
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Sản phẩm và thị trường của Công ty Công nghiệp
REX nhìn từ 4 khu vực kinh doanh

T
h

iế
t

b
ịđ
ư
ờ

n
g
ố

n
g

(2) Khu vực sản phẩm triển vọng (4) Khu vực mảng kinh doanh triển vọng

(1) Khu vực thị trường nòng cốt

Nhà cung cấp thiết bị đường ống

<Sản phẩm>


PolyTrack
Thức ăn cho 

ngựa

Đèn plasma 
không điện cực

Đèn pha

Thiết bị tạo oxy
Thiết bị tạo vi 

bong bóng
Đĩa cắt kim cương

Thiết bị môi
trường

Máy súc rửa cao
áp

Máy súc rửa bên
trong ống

Camera kiểm tra
bên trong ống

Máy kiểm tra bên
trong ống

Thiết bị xử lý
nước

Làm sạch thoát
nước

Thiết bị đường
ống

Dụng cụ đường
ống

Đèn khò gas
Dụng cụ ống

đồng
Thiết bị cắt

Groover
Thiết bị nối ống

Máy ren răng ống Ga Nước Phòng chống
thiên tai

Điều hòa
không khí

Vệ sinh Điện Nhà
máy

Bảo trì tòa
nhà

Nồi hơi Khách sạn Nuôi trồng
thuỷ sản

Ngựa
(3) Khu vực thị trường triển vọng

 <Thị trường>

Xây dựng Kho bãi Cửa hàng ăn 
uống

Gia dụng

Máy cưa vòng
Mantis

Máy cưa Cưa kiếm
Hyper Saw
Cưa kiếm

Mũi khoan kim cương rút lõi
Sparkel Option

Mũi khoan khô

Lưỡi cưa kim cương
Blade Master “Hana”
Lưỡi cưa kim cương 〈Kiểu khô〉
Lưỡi cưa kim cương 〈Kiểu ướt〉

Đĩa cắt kim cương
Cắt đường

Dụng cụ cắt ống
RB máy cắt ống
Dụng cụ cắt ống

Phương pháp kích ống không đào hở
Hammer Head Mole
Kết nối ống phân phối

CuttingTools PipingTools Environment Tools
Gia công tiện cán ren

Máy ren răng ống (Pipe Threading Machine)
Bảng tương thích máy ren răng ống

Gia công cán ren
Cán đầu ống mở tự động
Máy cán ren

Sản phẩm liên quan đến máy ren răng ống
/ Dụng cụ cầm tay

Sản phẩm liên quan đến máy ren răng ống / 
Dụng cụ cầm tay
Dụng cụ ống đồng

Dụng cụ loe ống không dây
Máy uống ống động cơ điện, các dụng cụ khác

Dụng cụ ống không gỉ, ống dẻo
Gia công rãnh
Nối ống PE

Hệ thống đường ống nối ống PE
Nối ống PE dẫn khí

Bộ điều chỉnh EF
Giá kẹp
Dụng cụ cắt / Dụng cụ ngoại vi
Máy hàn ống

Nối ống PE dẫn nước
Bộ điều chỉnh EF
Giá kẹp
Dụng cụ cắt / Dụng cụ ngoại vi

Kiểm tra bên trong ống, Bảo dưỡng
Camera kiểm tra bên trong ống

Vệ sinh bên trong ống
Máy làm sạch ống thoát nước

Súc rửa
Máy súc rửa cao áp

Thiết bị ghi đo áp suất nước, kiểm tra nước đầy

Hệ thống xử lý nước
Hệ thống làm sạch nước kiểu trung

tâm”Kousui”
Thiết bị xử lý nước kiểu từ PWC
Bộ lọc cartridge

Hệ thống cải thiện chất lượng nước ao 
nuôi thủy sản
Máy tạo Ozone

khử mùi / khử trùng / Công cụ cải thiện chất 
lượng nước 

Đèn plasma không điện cực

Tài liệu tham khảo
Mục lục
mạng lưới và các cơ sở dịch vụ

CẮT NỐI MÔI TRƯỜNG
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Mantis XB180WS Mantis XB180WA

Mantis XB125 Mantis XB120A

Mantis 270A

Ｆ８０ＡⅢ Ｆ８０ＡⅢＧＸ
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ＮＺＴ６５ＡＳＲＨ５０Ａ

Máy cán ren

Cắt ống RB

Mỏ hàn AN
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ＧＬＳ2820 ＧＬＳ3030

Đường kính 
ống thích hợp
Φ30～110

Đường kính 
ống thích hợp
Φ32～110

Đường kính 
ống thích hợp
Φ20～80

ＧＬＳ1616SĐèn nội soi dùng
trong thi công
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Hệ thống đo tự động và quản lý dữ liệu áp lực ống, kiểm tra nước đầy

kiểu kỹ thuật số
Thiết bị ghi đo áp suất, kiểm tra nước đầy

Tính hiệu quả tiếp tục được nâng cao
hơn nữa với việc có thể thu thập dữ liệu
bằng iPad/iPhone mang theo người.

Phần mềm lập bảng dữ l iệu

Phần mềm lập bảng dữ l iệu
chuyên dụng cho i-αppli

E-mail

Thiết bị thu thập dữ liệu

(Quản lý dữ liệu)
(3) Gửi dữ liệu đến máy tính(2) Thu thập dữ liệu

(1) Đo lường bằng các thiết bị
kiểm tra

Ứng dụng thu thập dữ liệu (Miễn phí)

Tải về từ App Store

Kết nối hồng ngoại

Hệ thống đường ống ren cán

Kỹ thuật đường ống của REX có khả năng
chống chịu cao với động đất, thiên tai

Hệ thống đường ống 
ống PolyEthylene
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Lĩnh vực kinh doanh này được triển khai nhằm góp phần
phát triển môi trường cho ngựa cũng như người làm việc
liên quan đến ngựa.
Chúng tôi đã cho ra mắt một dòng các sản phẩm được
tuyển chọn, chẳng hạn như “polytrack”, vật liệu lớp bề mặt 
đường đua ngựa dùng trong mọi thời tiết được phát triển ở 
Anh Quốc hay các loại thức ăn cho ngựa nói chung, v.v.

 Lĩnh vực kinh doanh về trang thiết bị liên quan đến ngựa

 Phát triển Thiết bị hòa tan oxy nồng độ cao, 
Thiết bị tạo oxy, Thiết bị tạo vi bong bóng
dành cho ao nuôi trồng thủy sản

• Góp phần nâng cao chất lượng nước cho ao nuôi lươn
Bằng cách tăng lượng oxy hòa tan trong ao nuôi, giúp cải thiện chất 
lượng nước và tăng sức sống cho lươn.

Bắt đầu sản xuất và bán loại máy 
hiện tại từ tháng 10 năm 2013.

Bắt đầu sản xuất và bán loại máy
hiện tại từ tháng 7 năm 2015.

Thiết bị tạo oxy, Thiết bị tạo vi bong bóng   

Thiết bị hòa tan oxy nồng độ cao
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 Kinh doanh “Đèn plasma không
điện cực”

Đặc điểm của đèn plasma không điện cực
(1) Thực hiện một bước đột phá đáng kể trong việc kéo dài tuổi thọ

Tuổi thọ dài gấp 5 lần đèn thủy ngân, 1,5 lần đèn LED
(2) Không tạo điểm tối với góc chiếu 360 độ
(3) Ít gây hại cho mắt vì gần giống với ánh sáng tự nhiên
(4) Hiệu quả tiết kiệm điện cao, thân thiện với môi trường

và với cả ví tiền

Kiểu treo

Kiểu đèn pha
Ánh sáng
nhìn thấy

Ánh sáng
nhìn thấy

Điện tử

Sơn huỳnh quang

Hạt Amalgam

Phát sinh tia tử ngoại

Điện trường cảm ứng

Trường điện từ
Cuộn dây

Vật liệu từ

Trong tương lai REX tiếp tục nỗ lực không
ngừng với tinh thần tăng cường 3 lợi ích nhằm
đem đến an toàn và an tâm cho
khách hàng và xã hội.


