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01. ONEGENEhttps://onegene.com/

•Năm thành lập : 1984

• SĐT : +82-010-7744-1898

•E-mail:
yunghyub.yoo@onegene.com

•Địa chỉ
18, Geumsa-ro, Jincheon-eup,
Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do,
Republic of Korea

• Sản phẩm chính
Phụ tùng hệ thống làm mát ô tô

•Giới thiệu công ty
Kể từ khi thành lập vào năm 1984,
ONEGENE là một công ty chuyên sản
xuất các bộ phận ô tô. Chúng tôi
không ngừng nghiên cứu và đang
phát triển thành công các thiết bị làm
mát chuyên dụng cần thiết cho ô tô
điện, ô tô hybrid và ô tô chạy pin
nhiên liệu hydro trên thị trường ô tô
toàn cầu thế kỷ 21.

Bộ trao đổi nhiệt ắc quy EV/HEV: Trao đổi nhiệt với chất làm mát để quản lý nhiệt
độ của pin lithium thứ cấp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng pin
Tấm làm mát pin Assy: được áp dụng cho ô tô điện HEV, PHEV, EV với chức năng 
trao đổi nhiệt (làm mát) giữa pin thứ cấp lithium và nước làm mát.
Chiller máy làm mát ô tô: làm lạnh xuống mức nhiệt độ thấp theo yêu cầu.

https://onegene.com/


02. IKSUNGhttp://www.iksung.net/

•Năm thành lập : 1997

• SĐT : +82 010-4119-9035

•E-mail : 2hchoi@iksung.net

•Địa chỉ: 714, Geumil-ro, Samseong-
myeon, Eumseong-gun, Chungbuk,
Republic of Korea.

• Sản phẩm chính
Vật liệu cách âm, cách nhiệt

•Giới thiệu công ty
Kể từ khi thành lập vào năm 1997,
Chúng tôi đã chuyên phát triển các
vật liệu Cách âm và vật liệu tiêu âm
cho Ô tô và Công nghiệp với các công
nghệ và cơ sở sản xuất tiên tiến của
mình. Năm 2006, công ty đã chứng
minh công nghệ của mình thông qua
việc phát triển nội địa hóa vật liệu
cách âm có tên là “NOISELITE” có thể
thay thế cho Thinsulate của 3M.

Vật liệu cách âm NOISELITE® bao gồm PP siêu vi mô sợi và sợi staple PET rỗng được
thiết kế để làm giảm tiếng ồn khó chịu. Sản phẩm có thể được sử dụng trong một
loạt các ứng dụng ở những nơi khác nhau, độ dày rất cần thiết trong lĩnh vực ô tô,
trang trí cửa.

http://www.iksung.net/
mailto:2hchoi@iksung.net


03. DAEWON PRECISIONhttp://www.dae-won.co.kr/

•Năm thành lập : 1989

• SĐT : +82 010-2719-3307
•E-mail : sgs@dae-won.co.kr
•Địa chỉ: (28122) B/L, 4-1, Ochang

Science Industrial Complex, 82-25,
Science Industrial 1-ro, Oksan-
myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungbuk, Korea
• Sản phẩm chính
Khuôn chính xác cho chế tạo pin thứ
cấp(pin sạc); Máy móc công nghệ
chính xác
•Giới thiệu công ty
Daewon precision là công ty hàng đầu
trong lĩnh vực khuôn chính xác và các
sản phẩm liên quan đến máy chính
xác. Chúng tôi không ngừng nghiên
cứu và phát triển công nghệ mang
tính đột phá và tạo ra các sản phẩm
có giá trị gia tăng cao. Daewon
Precision đã và đang cung cấp sản
phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho các
công ty toàn cầu không chỉ ở thị
trường trong nước mà còn ở nước
ngoài: LG; Samsung, Bosch,
Northvolt,...

Khuôn chính xác cho pin phụ: Tạo rãnh, Tạo hình, Cắt tỉa, SRC, Khuôn TI / BI.
Cung cấp nhiều loại khuôn khác nhau để sản xuất pin thứ cấp. Sản phẩm có
dung sai chính xác để đảm bảo an toàn và chất lượng.
Ngoài ra,Daewon Presidion còn cung cấp dịch vụ là thiết kế,sản xuất, lắp ráp,
lắp đặt và vận hành, sửa chữa, cải tiến dây chuyền sản xuất cơ khí chính xác,
sản xuất pin phụ.

mailto:sgs@dae-won.co.kr


04. DAEJIhttp://www.daeji.co.kr/

•Năm thành lập : 1990

• SĐT : +82 010-3777-8348
•E-mail: chris.jeon@daeji.co.kr
•Địa chỉ: #168, Geumyul-ro,

Geumwang-eup, Eumseong-gun,
•Chungcheongbuk-do, 27641, Korea
• Sản phẩm chính
Hệ thống cảm ứng không khí và Hệ
thống xả xe ô tô, OEM
•Giới thiệu công ty
Kể từ khi thành lập vào năm 1990,
chúng tôi đã tập trung vào R & D với
các hoạt động đổi mới chất lượng cho
các bộ phận ô tô thân thiện với môi
trường. Và với tư cách là nhà cung
cấp OEM cấp 1 cho Hệ thống cảm ứng
không khí và Hệ thống xả, chúng tôi
đã cung cấp sản phẩm của mình cho
nhiều nhà máy sản xuất ô tô Hàn
Quốc. Các sản phẩm chính của chúng
tôi là Hệ thống cảm ứng không khí &
Hệ thống xả bao gồm Bộ giảm thanh,
Bộ chuyển đổi cho xăng và DPF, DOC
và SCR cho động cơ Diesel.

Nhà cung cấp OEM cho các nhà sản xuất ô tô toàn cầu như General Motors,
Tata Daewoo, Bobcat, Doosan Infracore, Vinfast. Chuyên dùng cho Hệ thống xả
& Hệ thống cảm ứng không khí. Diesel DPF, SCR, DOC sau xử lý với bí quyết kỹ
thuật tiên tiến. Đồng thời chúng tôi là nhà cung cấp toàn cầu bộ giảm thanh
cao cấp thương hiệu ACDelco cho mạng lưới Hậu mãi GM.; thương hiệu
BESF1TS cho Hyundai Mobis.

http://www.daeji.co.kr/
mailto:chris.jeon@daeji.co.kr


05. THOMAS CABLEhttp://www.thomas.co.kr/

•Năm thành lập : 1991

• SĐT : +82 010-3082-5620

•E-mail : hnseo@thomas.co.kr

•Địa chỉ: #397, Sindaeseokseong-ro,
Bugi-myeon, Cheongwon-qu,
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
Requblic of Korea

• Sản phẩm chính
Cáp nguồn, cáp điều khiển, cáp truyền
dữ liệu,...

•Giới thiệu công ty
Thomas Cable đã phát triển trong 30
năm qua bằng cách cung cấp các loại
cáp tiêu chuẩn ở nước ngoài liên quan
đến các ngành công nghiệp khác nhau
cho thị trường trong nước. Chúng tôi
cũng sản xuất những loại cáp chất
lượng cao và đã trải qua nhiều tiêu
chuẩn và ứng dụng trong nhiều ngành
công nghiệp khác nhau trên khắp thế
giới như châu Âu, Nhật Bản.

Thomas Cable Co., Ltd. sản xuất nhiều loại sản phẩm ứng dụng trong nhiều
ngành công nghiệp khách nhau: Display, công nghiệp bán dẫn, sản xuất ô tô,
viễn thông, pin phụ, xây dựng,.. để cung cấp cho khách hàng sự hài lòng và chất
lượng tốt nhất, đồng thời đang xây dựng lòng tin của khách hàng bằng cách đạt
được các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

http://www.thomas.co.kr/
mailto:hnseo@thomas.co.kr


06. ETAhttp://e-ta.us/

•Năm thành lập : 2003

• SĐT : +82 41-751-312

•E-mail : equpia@naver.com

•Địa chỉ: 65-51, Bamdi-gil, Iwol-
myeon, Jincheon-gun,
Chungcheongbuk-do, Republic of
Korea.
• Sản phẩm chính
Linh kiện máy lọc nước, bình nóng
lạnh, máy lọc nước
•Giới thiệu công ty
Kể từ khi thành lập vào năm 2003,
công ty chúng tôi đã chuyên về các bộ
phận máy lọc nước và đã phát triển
nhanh chóng và là đối tác chiến lược
với các công ty máy lọc nước hàng
đầu tại Hàn Quốc. Ngoài ra, chúng tôi
có thiết bị và công nghệ tự động hóa
có thể sản xuất EVAPORATOR,bộ
phận cốt lõi của máy lọc nước đá và
cung cấp các bộ phận máy lọc nước
cho các tập đoàn lớn dựa trên công
nghệ Peltier

Phụ tùng linh kiện thay thế cho máy lọc nước phù hợp với hầu hết các loại máy
lọc nước hiện nay, ngoàu ra Eta còn cung cấp các loại máy lọc nước như máy
lọc nước mini để bàn, máy lọc nước camping du lịch, máy lọc lước lớn có thể
làm đá tiện dụng, bình nóng lạnh nhỏ gọn an toàn và làm nóng siêu nhanh-
thiết kế hiện đại.

http://e-ta.us/
mailto:equpia@naver.com


07. LEO
•Năm thành lập : 2003

• SĐT : +82 41-751-312

•E-mail : equpia@naver.com

•Địa chỉ: 65-51, Bamdi-gil, Iwol-
myeon, Jincheon-gun,
Chungcheongbuk-do, Republic of
Korea.
• Sản phẩm chính
Đèn LED, DID
•Giới thiệu công ty
LEO sở hữu các công nghệ đa dạng
trong lĩnh vực LED và DID. Chúng tôi
được thành lập dựa trên công nghệ
mới cần thiết để sản xuất các sản
phẩm đèn LED tốt nhất. LEO sản xuất,
phân phối và lắp đặt nhiều loại sản
phẩm LED: đèn LED, thiết bị hiển thị,
đèn LED dẫn đường, biển chỉ dẫn,
biển chỉ dẫn, biển quảng cáo, đèn
đường LED, đèn đường LED quang
điện, đèn LED quang điện, đèn giao
thông, và hiển thị thông tin kỹ thuật
số (DID).

Đèn led LEO thể chiếu sáng bền bỉ và ổn định trong nhiều năm. Không những
thế, sản phẩm có chất lượng ánh sáng thân thiện và cho màu chuẩn, không hề có
tia bức xạ, hồng ngoại, tử ngoại hay cực tím. Khách hang có thể làm việc hàng
giờ dưới ánh sáng đèn led mà không hề gặp phải sự phản kháng căng thẳng, khó
chịu của cơ thể. Có thể đánh giá, đèn led LEO tiết kiệm điện năng là do nguyên lý
hoạt động của nó. Đồng thời tiết kiệm điện năng là góp phần bảo vệ môi trường,
bảo vệ sức khỏe của người sử dụng.

mailto:equpia@naver.com


08. KORCARB
•Năm thành lập : 2004
• SĐT : +82-43-215-7211
•E-mail : equpia@naver.com
•Địa chỉ: Chungbuk Technopark

Sundo Business Center 111,
Yeongudanji-ro 40, Ochang-eup,
Cheongwon-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, 28116,
Republic of Korea
• Sản phẩm chính
Vật liệu carbon
•Giới thiệu công ty
Được thành lập vào năm 2014 bởi các
chuyên gia vật liệu carbon, KORCARB
Co., Ltd đã và đang phát triển thành
một công ty cung cấp vật liệu
composite carbon, nỉ cứng sợi carbon,
và các sản phẩm SiC CVD cùng với
khách hàng trên thị trường trong và
ngoài nước. KORCARB sẽ cố gắng trở
thành một công ty cùng phát triển với
khách hàng, cổ đông, nhân viên và
cộng đồng địa phương bằng cách
phát hành kịp thời các công nghệ và
sản phẩm hiệu suất cao mà khách
hàng cần .

http://korcarb.com/

Cung cấp lò sưởi, nồi nấu kim loại, phản xạ và tấm chắn nhiệt được làm từ
carbon gia cố bằng sợi carbon, cũng như các bộ phận cách nhiệt được sản xuất
từ mạng sợi graphite. Chúng tôi đáp ứng yêu cầu của khách hàng về độ tinh
khiết và đảm bảo các đặc tính về cơ học / vật lý.
Sợi carbon fiber – Vật liệu xây dựng mới có khả năng thay thế thép
Vật liệu sợi carbon composite (FRP) công nghệ cao để gia cố cho các công trình
xây dựng bê tông cốt thép.

mailto:equpia@naver.com
http://korcarb.com/


09. MYUNGSUNG A&T Co., Ltd
•Năm thành lập : 2004

• SĐT : +82-43-215-7211

•E-mail : equpia@naver.com

•Địa chỉ: 13-16, Jangdae-gil, Ochang-
eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, Republic of
Korea

• Sản phẩm chính
Các loại cảm biến, thiết bị điện,...

•Giới thiệu công ty
Myungsung A&T Co., Ltd. Thành lập
vào năm 2011 chuyên sản xuất và
kinh doanh các loại cảm biến, thiết bị
tự động hóa như PLC và biến
tầnchúng tôi đã cố gắng cung cấp các
dịch vụ tự động hóa nhà máy (FA) tốt
nhất, thiết kế đến xây dựng tự động
hóa nhà máy bao gồm PLC-HMI,
SCADA và thiết bị điện. Chúng tôi
cung cấp dịch vụ tối ưu cho nhu cầu
điện và tự động hóa của khách hàng!

http://sognee.net/

Cảm biến hỗ trợ thu thập dữ liệu cho phần mềm giám sát máy thiết bị và hệ
thống quản lý năng lượng: Cảm biến có thể theo dõi thông tin trong những
điều kiện khắc nghiệt nhất (nhiệt độ, độ ẩm cao, hóa chất, nước mặn, sốc,
rung và va đập). Phần mềm giám sát máy, thiết bị, hệ thống quản lý năng
lượng rất cần dữ liệu trong những điều kiện khó khăn như vậy. Độ ổn định lâu
dài trong đó hiệu suất của cảm biến vẫn giữ nguyên trong nhiều năm sử dụng.
Điều này giúp loại bỏ nhu cầu chu kỳ hiệu chuẩn tốn kém và bảo trì định kỳ.

mailto:equpia@naver.com
http://sognee.net/


10. SEJONG
•Năm thành lập : 2004

• SĐT : +82-010.3004.7674

•E-mail : chul7674@naver.com

•Địa chỉ: Chungbuk Technopark, 76,
Gyeokdanji-ro, Ochang-eup,
Cheongwon-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, Republic of
Korea

• Sản phẩm chính
Tòa nhà tích hợp hệ thống năng
lượng mặt trời, pin năng lượng mặt
trời; trạm dừng công cộng tích hợp
năng lượng mặt trời

•Giới thiệu công ty
Công nghệ cung và cầu điện của chính
tòa nhà thông qua sản xuất điện
quang điện là một ngành sẽ dẫn đầu
trong tương lai và Sejong
International đang dẫn đầu trong việc
nâng cao giá trị gia tăng của các tòa
nhà bằng cách giới thiệu các công
nghệ thân thiện với môi trường.

http://bipvkorea.com/

Cung cấp và lắp đặt hệ thống quang điện tích hợp trong tòa nhà (Building-
integrated photovoltaics) là hệ thống liền mạch hòa trộn vào kiến trúc tòa nhà
dưới dạng mái nhà, mái vòm, tường rèm, và hệ thống giếng trời. Không giống
như các tấm pin mặt trời truyền thống, BIPV có ưu thế về mặt thẩm mỹ hơn và
dễ dàng hòa hợp với thiết kế tòa nhà đồng thời vẫn đảm bảo được ánh sáng tự
nhiên đi vào bên trong nhà và văn phòng, giống như kính kiến trúc thông
thường.

mailto:chul7674@naver.com
http://bipvkorea.com/


11. DAT ADVANCED MATERIAL
www.millrooll.com

•Năm thành lập : 1997

• SĐT : 010-8761-2959

•E-mail : vimin@millroll.com

•Địa chỉ
17-16,Sanupdandi-gil,Myeoncheon-
myeon,Dangjin-si,Chungcheongnam-
do,korea

• Sản phẩm chính
Dầu động cơ cho xe máy , ô tô , máy
xúc, thiết bị công nghiệp
•Giới thiệu công ty
Chúng tôi đã phát triển và thương
mại hóa dựa trên kinh nghiệm gần 30
năm sản xuất với tư cách là một công
ty không chỉ quan tâm đến gia đình ,
bạn bè của chúng ta mà còn vì sự an
toàn và môi trường .
Sản phẩm phẩm của chúng tôi là “
chất cải thiện độ nhớt “ được phát
triển bằng công nghệ xử lý bề mặt và
phân tán 100% carbon nano với các
đặc tính an toàn và hoàn hảo .

Sản Phẩm Nanorex của công ty DAT ADVANCED MATERIAL là phụ gia dầu động cơ

ứng dụng cho xe máy, ô tô, các thiết bị công nghiệp giúp tối đa hóa hiệu suất và

tuổi thọ động cơ của bạn. Áp dụng công nghệ xử lý bề mặt đã được cấp bằng sáng

chế giúp phân tán đồng đều các tinh thể nano carbon trong dầu động cơ của bạn.

Các tinh thể này ngăn chặn sự rò rỉ khí và hiệu ứng vòng bi giúp giảm mài mòn

động cơ đến 70%.
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12. MFAMwww.mfam.kr

•Năm thành lập : 2018

• SĐT : 010-5099-8487

•E-mail : office@mfam.kr

•Địa chỉ
114-1 Namsan 2-gil, jsan-eup,
Seobuk-gu, Cheonan-si, Korea

• Sản phẩm chính
Nước rửa xe, Lớp phủ chống thấm
nước, Đồ rửa xe,..
•Giới thiệu công ty
Đại lý sơn MFAM là công ty riêng, từ
phát triển trực tiếp, sản xuất, phân
phối và dịch vụ. Sự hài lòng của khách
hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng
tôi thông qua công nghệ mới và sự tin
tưởng kỹ lưỡng của khách hàng.

Sản phẩm của chúng tôi bao gồm:
● Nước rửa xe ô tô, nước rửa bánh xe không chỉ đảm nhiệm khả năng làm sạch

các vết bám bẩn cứng đầu trên xe, mà còn mang lại hương thơm dễ chịu đối
với người dùng

● Lớp phủ chống thấm nước có thể được sử dụng trên các chất liệu khác nhau
như giày, quần áo, kính ô tô,...ngăn chặn không cho nước xâm nhập vào kết
cấu của
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13. MK
http://cleanoasis.net/

•Năm thành lập : 2018

• SĐT : +82-1644-3486

•E-mail : mooyoung@mklc.co.kr

•Địa chỉ
#3rd floor MK, 227 Daehak-ro,
Yuseong-gu, Daejeon, Korea

• Sản phẩm chính
Hệ thống khử trùng không khí ozone
thông minh

•Giới thiệu công ty
Chúng tôi phát triển và thương mại
hóa ‘nền tảng sản xuất chất lỏng khử
trùng’ và đảm bảo cho khoảng 1.200
khách hàng trên toàn quốc.
- Phát triển ‘Nền tảng khử trùng
Oasis’ liên quan đến Corona và cung
cấp cho tập đoàn Lotte.
- Thành lập và vận hành viện nghiên
cứu trực thuộc để phát triển H/W và
S/W, sở hữu nhà máy trực tiếp sản
xuất và phân phối các sản phẩm.
- Vốn đầu tư lũy kế đến nay khoảng
1,3 tỷ.

Công nghệ Ozone kết hợp nền tảng ICT khử trùng không gian
ㆍ Thu thập tức thì các dữ liệu đo đạc khác nhau trong không gian kín cần khử
trùng và tiến hành khử trùng phù hợp, linh động với từng không gian.
ㆍ Ozone hiệu quả trong việc khử trùng, khử mùi kết hợp cảm biến đo nồng độ
ozone. Sau khi khử trùng, mức độ ozone được đo lại để ngăn chặn độc hại cho cơ
thể con người.
ㆍ Trực quan hóa kết quả quá trình khử trùng một cách chi tiết và chia sẻ với
những người không xác định để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm.

Product Image
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14. ARAONwww.araonsky.com

• Năm thành lập: 2018

• SĐT: +82-42-627-0280

• E-mail: araon0820@gmail.com

• Địa chỉ
Room 202, Hakrim Building, 540, 
Gyejok-ro, Daedeok-gu, Daejeon 
Metropolitan City (126-3 Jungni-
dong), Daejeon, Korea

• Sản phẩm chính
ECOMAX – Thiết bị giảm khói ô tô

• Giới thiệu công ty
Với triết lý kinh doanh “Tạo Công
nghệ Xe hơi mới”, Araon đã cố gắng
trở thành công ty mang đến những
đóng góp vào việc cải thiện môi
trường hoạt động và hiệu suất xe
hơi. Công ty đã đạt nhiều chứng
nhận và bằng sáng chế, được các tổ
chức công tin tưởng lựa chọn sử
dụng sản phẩm.

[Sản phẩm chủ lực: Thiết bị giảm khói ô tô]
ECOMAX là thiết bị ổn định tín hiệu điều khiển, giúp giảm mức xả khói và bụi, giảm
ồn, giảm xóc, lái nhẹ hơn và nâng cao hiệu suất nhiên liệu và động cơ bằng cách
kiểm soát góc phun nhiên liệu của động cơ
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15. LUBTECHwww.techlub.co.kr

• Năm thành lập: 2009

• SĐT: +82-10-4416-5151

• E-mail: master@techlub.co.kr

• Địa chỉ
138, Pungsesandan-ro, Pungse-
myeon, Cheonan-si,
Chungcheongnam-do, Korea

• Sản phẩm chính
Dầu máy bôi trơn

• Giới thiệu công ty
Chúng tôi là công ty chuyên sản xuất
và kinh doanh các loại dầu nhớt tiên
tiến cho máy móc. Chúng tôi là nhà
cung cấp chất bôi trơn duy nhất cho
hãng máy in HP (trước đây là máy in
Samsung Electronic và đã được cấp
bằng sáng chế cho phương pháp sản
xuất mỡ flo. Ngoài ra, chúng tôi còn
phát triển và phân phối mỡ cho
thiết bị bán dẫn LM GUIDE, Vòng bi

[ Sản phẩm chủ lực: Dầu máy bôi trơn]
- Dầu nhớt giúp cho piston di chuyển lên xuống một cách nhẹ nhàng, êm ái trong
lòng xi-lanh
- Mỡ bôi trơn máy làm giảm ma sát, mài mòn cho máy
- Dầu thủy lực chống cháy có tác dụng bôi trơn, tăng tuổi thọ của thiết bị, dùng
trong các hệ thống thủy lực
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