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CÔNG TY TNHH BELOTA 
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Với triết lý kinh doanh "Vươn đến tầm cao mới" - tầm cao của tư duy, tầm cao của trách nhiệm, tầm 
cao của những giá trị, tin rằng BELOTA sẽ nhanh chóng trở thành đối tác tin cậy hàng đầu tại Việt Nam 
về mãng cung cấp thiết bị vật tư công nghiệp, vật tư truyền động. 
 
GIỚI THIỆU CÔNG TY 

Công ty TNHH BELOTA  chuyên cung cấp các thiết bị vật tư công nghiệp, dây đai, băng tải và dây curoa 
cho các Nhà sản xuất tại Việt Nam. 
BELOTA không ngừng tìm kiếm và cung cấp những Sản phẩm có chất lượng, dịch vụ bảo trì hậu mãi 
tốt, dịch vụ kiểm tra sữa chữa tận tình cho Khách hàng thuộc các lĩnh vực: 
Dệt may, Dệt kim, Dệt sợi, Thực phẩm và nước giải khát, Bao bì Giấy, Bao bì kim loại, Bao bì đóng gói, 
Chế biến bánh kẹo, Chế biến nông sản, Chế biến gỗ, Chế biến thủy hải sản, Thức ăn chăn nuôi 
 
Ngoài ra, BELOTA còn cung cấp các giải pháp tư vấn tối ưu nhất bằng cách: 
Lắp đặt và đưa các thiết bị mới vào hoạt động chính xác theo yêu cầu khách hàng 
Sửa chữa tại công trường hoặc tại kho Khách hàng 
Thường xuyên bào trì, thay thế các phụ tùng mài mòn và cập nhận chương trình mới 
Dịch vụ nối dán băng tải bảo trì, sửa chữa băng tải 
Dịch vụ nâng cấp hệ thống băng tải... 
 
VÌ SAO CHỌN BELOTA 
• Chăm sóc khách hàng toàn diện 
• Nhiều năm kinh nghiệm hợp tác với các nhà cung cấp nổi tiếng trên Thế giới 
• Thời gian giao hàng nhanh 
• Kho rộng rãi 
• Không ngừng mở rộng phạm vi kinh doanh 
• Hoàn thành đầy đủ từng yêu cầu của khách hàng 
• Thực hiện nhanh các sản phẩm phổ biến 
• Gia công các thiết bị đặc biệt theo bản vẽ khách hàng 
 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI 
Sự tối ưu trong chất lượng hàng hóa và dịch vụ 
Sự thống nhất trong cách làm việc và cách chăm sóc Khách hàng 
Sự tin tưởng có được từ đáp ứng và làm thỏa mãn mong đợi của khách hàng 
Sự sáng tạo mọi lúc, mọi mơi nhằm mang đến cho Khách hàng sản phẩm cũng như dịch vụ tốt nhất. 
 

BELOTA®–UY TÍN–CHẤT LƯỢNG–KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU 
 
Không ngừng học hỏi, phát triển và cải thiện dịch vụ và sản phẩm. 
Cùng nhau làm việc với bằng sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. 
Cơ hội và phần thưởng cho các cá nhân dựa trên sự đóng góp xứng đáng. 
Một người vì mọi người, mọi người vì một người. 
 
TẦM NHÌN 
Trở thành nhà cung cấp toàn diện sản phẩm, dịch vụ và tư vấn giải pháp trong lĩnh vực phụ tùng công 
nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. 
Sở trường của Daycuroabelota.com là có thể lựa chọn chính xác loại sản phẩm mà khách hàng cần để 
đạt được hiệu quả tốt nhất cho khách hàng, nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro phải ngừng sản xuất.  
Daycuroabelota.com tự tin có thể cung cấp những giải pháp tốt nhất về truyền động cho khách hàng. 
 
SỨ MỆNH 
Làm việc bằng tất cả tâm huyết để đổi lấy sự tin tưởng từ đối tác và khách hàng. 
Cam kết tư vấn và cung cấp sản phẩm chất lượng tốt nhất cho khách hàng bằng sự hiểu biết của mình. 
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BĂNG TẢI PU ĐỒNG NHẤT 

Băng tải PU đồng nhất ứng dụng cho các ngành nghề: Thịt và gia cầm, Cá và Hải sản, Chế biến rau, củ, quả, Bánh, 

Kẹo, Sản phẩm bơ sữa…Nhằm khắc phục nhược điểm của các dạng băng tải PVC, PU, PE, băng tải xích inox, xích nhựa 

Soliflex Pro & Soliflex Pro Mini 

Soliflex trong ngành chế biến thực phẩm 

Soliflex gắn bèo và gờ chế biến thủy hải sản 

Soliflex chứng nhận VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 
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BĂNG TẢI UNI CHAINS – CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI, AN TOÀN THỰC PHẨM. 
- Vật liệu chống nước, chống mòn, chống hóa chất clo khi mà phải tẩy rửa thường xuyên. Độ bền cao, chống va đập. 
- Thoát nước trên băng tải trong qua trình rửa sạch sản phẩm - Dễ dàng lắp ráp / tháo dỡ với cái chốt 
- Dễ dàng vệ sinh làm sạch bề mặt băng tải - Có thể tải trọng lượng lớn và chiều dài băng tải dài không giới hạn. 

Muldular trong ngành chế biến thủy sản 

Muldular trong ngành bao bì đóng 

gói 

 

Muldular trong ngành chế biến bánh kẹo - ATVSTP 

 

BĂNG TẢI NHỰA – MUDULAR UNICHAIN 
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BĂNG TẢI XÍCH UNI CHAINS – CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI, AN TOÀN THỰC PHẨM. 
được ứng dụng trong ngành thực phẩm sản xuất bánh kẹo, đồ uống, chế biến nông sản,... Điểm nổi bật của băng tải xích nhựa 
UNICHAINS đó là hệ thống băng tải sử dụng loại xích công nghiệp nhập khẩu có khả năng giảm tiếng ồn vượt trội, đạt hiệu suất 
cao trong việc truyền tải các sản phẩm, tăng năng suất, chống mài mòn và dễ sử dụng. 

Băng tải xích nhựa 

Uni Chain 

gói 

 

Băng tải xích ứng dụng trong ngành sản xuất thực phẩm đóng gói và các ứng dụng khác 

 

BĂNG TẢI XÍCH – CHAIN 

Băng tải xích INOX 
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BĂNG TẢI UNI CHAINS – CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI, AN TOÀN THỰC PHẨM. 
Cấu tạo của băng tải bao gồm hai thành phần chính là thành phần chịu lực được làm bằng vật liệu dệt (sợi bố) polyester, cotton 
hay thậm chí là sợi kim loại, tùy theo mục đích sản xuất mà nhà sản xuất sẽ làm1, 2,.. hay thậm chí là 5 lớp bố  
Thành phần thứ 2 là vật liệu nhựa PVC, PU, PE được tráng phủ lên bề mặt và tạo độ kết dính giữa các lớp bố với nhau. Ưu điểm 
của những loại băng tải là giá thành rẻ, thời gian giao hàng nhanh chóng, dễ dành gắn thêm các phụ kiện cho băng tải. 

Gia công gắn gờ, dán gân, đục lỗ theo yêu cầu 

Băng tải trong ngành chế biến Gỗ 

 

Băng tải bèo 

BĂNG PVC – PU – PE THÔNG DỤNG 

Hệ băng tải cong 
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DÂY ĐAT DẸT RAPPLON-AMMERAAL BELTECH 
Dây đai dẹt là loại dây truyện động có hình dẹt. cấu tạo gồm 3 phần : lớp dưới ( mặt tiếp xúc với pulley), lớp giữa ( lớp chịu lực), 
lớp trên (mặt trên) Mặt tiếp xúc pulley (Pulley side) : tùy theo yêu cầu của ứng dụng mà nhà sản xuất chọn những chất liệu, hay 
hình dạng bề mặt khác nhau. Chất liệu phổ biến nhất là cao su, các chất liệu ít phổ biến hơn là da bò, bố, nỉ, PU…, Về hình dạng 
bề mặt thì tùy theo mục đích sử dụng mà người ta có thể thiết kế mặt nhám, hay mặt trơn. 
- Lớp giữa: đây chính là lớp chịu lực của dây đai dẹt được làm từ polyamide hoặc polyester 
- Mặt trên : tùy theo yêu cầu của ứng dụng mà nhà sản xuất chọn những chất liệu, hay hình dạng bề mặt khác nhau.  
Chất liệu phổ biến nhất là cao su, các chất liệu ít phổ biến hơn là da bò, bố, nỉ, PU…, Về hình dạng bề mặt thì tùy theo mục đích 
sử dụng mà người ta có thể thiết kế mặt nhám, hay mặt trơn 

Dây đai mặt gai 

Dây đai truyền động bánh đà 

 

Dây đai dùng trong ngành bao bì Giấy 

DÂY ĐAI DẸT TRUYỀN ĐỘNG 

Dây đai máy cuốn lõi giấy 
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DÂY CUROA STEIGENTECH - PHÁP 
Steigentech là hãng dây curoa hàng đầu trên thế giới ứng dụng rộng rãi trong các 
ngành Dệt Sợi - Nhuộm – May mặc, ngành thức ăn gia súc, ngành bột mỳ, ……..Các 
dòng sản phẩm: 
*Dây curoa thang V-Belt trơn (dạng tiêu chuẩn  A, B, C, D,…3V, 5V, 8V,…) 
*Dây curoa thang V-Belt răng (dạng tiêu chuẩn AX, BX, CX, … 3VX, 5VX, 8VX,…) 
*Dây curoa thang trơn và dây curoa thang răng (dạng cải tiến SPA, SPB, SPC, XPA, 
XPB, XPC, 3VX, 5VX, 8VX) 
*Dây curoa thang Micro-V (dạng tiêu chuẩn J/PJ, L/PL, .. ) 
*Dây Curoa SteigenTech Có Rãnh: PJ, PK, PH, EPH, EPJ, PK, PL, PM,..... 
*Dây Curoa Răng - Timming Belt: 2M, 3M, 5M, 8M, 14M, 20M, S2M, S3M, S5M, 
S8M, S14M, S20M, SH, SL, SXL,..... 
*Dây Curoa 2 Mặt Răng - Timming Belt: D2M, D3M, D5M, D8M, D14M, D20M, DH, 
DL, DXL,DS2M, DS3M, DS5M, DS8M, DS14M, DS20M..... 
*Dây Curoa Răng - Timming Belt Vật Liệu PU: T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20,.... 

Dây curoa răng mặt gai 

Dây curoa gia công đặt biệt 

DÂY CUROA RĂNG – VBELT CAO SU, PU CÔNG NGHIỆP 

Dây curoa thang V-belt 5V 
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BĂNG TẢI PTFE CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO 
Lưới băng tải chịu nhiệt PTFE chịu nhiệt độ cao, có thể làm việc liên tục dưới -14ºC đến 260ºC 
Khả năng thẩm thấu tốt, có thể tránh lãng phí nhiệt và cải thiện hiệu quả sấy khô 
Kháng hóa chất cao, có thể chống lại hầu hết các loại thuốc hóa học 
Chịu được sức kéo dãn rất tốt chống chùng mặt lưới -Dây băng tải PTFE được dùng cho băng tải sấy chịu nhiệt 
Băng tải có thể chịu tải bao nhiêu thì nó có thể chịu được sức căng bấy nhiêu 
 

Ứng dụng chính trong công đoạn sấy 

Băng tải Teflon trong sản xuất Giầy 

 

Băng tải dùng cho máy sấy UV 

BĂNG TẢI TEFLON CHỊU NHIỆT 
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BĂNG TẢI UNI CHAINS – CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI, AN TOÀN THỰC PHẨM. 
Băng nhám quấn trục hay còn gọi là băng tải quấn trục, băng tải quấn trục rullo, băng nhám cuốn trục… được ứng dụng rộng rải 
trong nghành dệt sợi,  may mặc, dệt nhuôm, trong ngành bao bì, in ấn….Tùy vào yêu cầu của từng công đoan, từng loại máy 
móc mà doanh nghiệp lựa chọn loại băng nhám quấn trục có cấu tao bằng cao su, bằng nỉ hay bằng vải… 
Belota chuyên cung cấp các loại băng nhám trục với kích thước đặc trưng bản rộng 50mm, chiều dài 100m. 

Bản rộng thông dụng 50mm chiều dài 100m 

Nhám quấn trục trong ngành Dệt 

 

Các dạng bề mặt Băng Nhám Quấn Trục 

BĂNG NHÁM QUẤN TRỤC 
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BĂNG TẢI UNI CHAINS – CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI, AN TOÀN THỰC PHẨM. 
Ứng dụng của băng tải lưới Inox 304: Băng tải lưới inox 304 có ứng dụng ở ngành thực phẩm có yêu cầu khắc nhiệt như: chế 
biến thủy hải sản, đông lạnh, sấy, trong các lò nướng bánh và nước ngọt... 

Các dạng băng tải lưới thông dụng  

 

Băng tải lưới Inox 304 

BĂNG TẢI LƯỚI INOX 

Đặc điểm nổi bật của Băng tải lưới Inox 304 

- Lưới băng tải có khả năng chịu được nhiệt độ cao. 
- Băng tải lưới Inox 304 có độ bền cao, khả năng chống ăn mòn, 
chống rỉ sét và oxy hóa. 
- Bề mặt băng tải thoáng dễ vệ sinh 
- Trọng lượng nhẹ, ít tiêu hao năng lượng. 
- Không bị dãn nở và biến dạng, trầy sước, mốc. 
- Chống dính dầu mở và thực phẩm. 
- Băng tải lưới Inox 304 có thể kết hợp với nhiều loại máy móc. 
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BELOTA chuyên gia công và cung cấp các sản phẩm Puly cho các loại máy ngành công nghiệp. Mọi kích thước puly theo yêu cầu 
BELOTA  đều có thể cung cấp một cách tốt nhất, kèm theo đó là các sản phẩm phụ trợ đi kèm cũng được chúng tôi cung cấp 
theo nhu cầu của nhà máy hoặc xí nghiệp. -  Pulley đai thang -  Pulley đai dẹt-  Pulley măng song -  Pulley côn -  Pulley ghép 
pulley đai răng. Vật liệu chế tạo pulley thì cũng khá là đa dạng tùy vào máy hoặc thiết bị mà chúng ta sẽ có vài loại vật liệu cơ 
bản sau:  Gang, Thép,  Inox hoặc Nhôm… 
 

 

Bản vẽ Pulley 3 rãnh cho dây Vbelt 

Bản vẽ Pulley răng 

 

Gia công pulley- Gia công cơ khí chính xác 

PULLEY – BÁNH NHÔNG GIA CÔNG THEO YÊU CẦU 
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CÁC DỰ ÁN BĂNG CHUYỀN THEO BẢN VẼ – THIẾT KẾ MỚI 

BELOTA chuyên gia công lắp ráp các hệ thống băng tải, băng chuyền theo bản vẽ có sẵn, hoặc thiết kế mới cho phù hợp 
các ứng dụng sản xuất. Belota tiếp nhận thông tin cùng các chuyên viên kỹ thuật tiến hành khảo sát đo đạt, tư vấn về kỹ 
thuật phụ kiện vật tư cho các dự án, lên bản vẽ chi tiết cho các dự án. 
Các dự án khung băng chuyền thẳng, băng chuyền cong, băng chuyền thiết kế theo yêu cầu, khung vật liệu chính là nhôm 
định hình, Inox, hoặc thép sơn tĩnh điện. Các hệ thống băng chuyền BELOTA nhận làm trọn bộ bao gồm khung, băng tải, hệ 
thống điện, motor, tủ điện, biến tần các chi tiết lắp ráp liên quan hoàn thiện. 
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

✓ Hỗ trợ kỹ thuật: : 0902 559 440  

✓ Hỗ trợ tư vấn & báo giá: 0948 600 505 (Sales Admin) 
✓ Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: cs@belota.com.vn 

✓ Trụ sở: 362/11 Nguyễn Văn Lượng, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM 

✓ Văn phòng giao dịch: B74 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12, Tp.HCM 
Website: http://belota.com.vn | http://daycuroabelota.com 
Fanpage: https://www.facebook.com/belt.belota 
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