7 CHÂU LỤC 7 BIỂN HƠN 100 GIẢI PHÁP

GIA ĐÌNH DAMEN

ĐÓNG TÀU KỂ TỪ NĂM 1927

KO M M ER DA M EN CH Ủ TỊCH H ỘI ĐỒ NG QUẢ N TRỊ
Chào mừng quý vị đến với Damen. Khi biên soạn cuốn sách này, chúng
tôi chỉ muốn nhắc về nhiều dấu mốc đã tạo nên con đường chúng tôi đang
đi hôm nay. Khi bố và chú tôi mở xưởng đóng tàu đầu tiên vào năm 1927,
Damen chỉ là một công ty khá nhỏ bé. Kể từ đó, mọi việc tất nhiên đã thay
đổi rất nhiều. Hiện nay chúng tôi có nhiều nhà máy được đặt ở khắp nơi trên
thế giới; hoàn thiện mọi mặt để phục vụ khách hàng bất kể họ ở nơi đâu.
Chúng tôi đã trải nghiệm nhiều thách thức trong suốt chặng đường đó,
nhưng may mắn thay, chúng tôi cũng đã lớn mạnh hơn nhờ những trải
nghiệm của mình. Thành công của ý tưởng đóng tàu tiêu chuẩn đã giúp
chúng tôi trở thành công ty mà quý vị thấy hôm nay.
Một điểm đặc trưng khác của chúng tôi chính là những con người tận tâm,
luôn sẵn sàng nỗ lực hơn nữa để hoàn thành công việc trong khả năng tốt
nhất của cả tập thể.
Nhưng có lẽ yếu tố quan trọng nhất trong sự thành công của chúng tôi chính
là khách hàng. Trong suốt những năm qua, chúng tôi rất vinh dự được làm
việc với mỗi và mọi người trong số họ, cả doanh nghiệp lớn lẫn nhỏ. Ý kiến
phản hồi họ dành cho chúng tôi là vô giá, giúp chúng tôi phát triển danh mục
tàu của mình đúng như nhu cầu của khách hàng.
ARNOUT DAMEN GIÁM ĐỐC THƯƠNG MẠI
Thách thức của chúng tôi hiện nay là duy trì vị thế của mình trước sự đổi mới
của ngành hàng hải trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Chúng tôi
cần tập trung vào những vấn đề như tốc độ phát triển số hóa đang ngày một
tăng và xu hướng phát triển bền vững đang diễn ra.
Lắng nghe khách hàng và hợp tác chặt chẽ với các viện nghiên cứu hàng đầu,
các nhà cung cấp và các nhóm quan tâm đến môi trường, đội ngũ R&D tận tụy
của chúng tôi đi đầu trong việc tìm ra câu trả lời cho những nhu cầu này,
thường là trước cả khi phát sinh các nhu cầu này. Những ví dụ điển hình bao
gồm hệ động lực hybrid, điện và LNG, hệ thống xử lý nước dằn, cũng như hệ
thống bôi trơn bằng khí tiết kiệm nhiên liệu.
Chúng tôi biết rằng không thể cho phép những thành công của ngày hôm
qua trở thành sự tự mãn. Điều quan trọng là phải tiếp tục đổi mới, vì chúng tôi
và vì quý vị, đồng thời duy trì tổng chi phí sở hữu ở mức thấp tương đồng với
Damen. Tôi, cũng như toàn thể đội ngũ Damen, háo hức chờ đón những thách
thức đang ở phía trước và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của ngành hàng hải
thế giới ngày mai.

Damen bắt đầu vào năm 1927, một công ty gia đình
thuộc cộng đồng đóng tàu trên sông Merwede ở Hà Lan.
Ngày nay, chúng tôi vẫn ở trên bờ sông ấy, vẫn là một
công ty gia đình. Với hơn 30 nhà máy và văn phòng dịch
vụ khắp nơi trên thế giới, tất nhiên, chúng tôi tập trung
phục vụ toàn cầu.
Chúng tôi nổi tiếng với triết lý đóng tàu độc đáo; đóng sẵn các tàu đã
được tiêu chuẩn hóa. Đối với khách hàng, điều này đồng nghĩa với việc
tài sản của họ được bàn giao nhanh chóng. Và, với việc các hoạt động
R&D được thực hiện qua nhiều thế hệ liên tiếp triển khai đóng tàu theo
series, khách hàng không chỉ được lợi nhờ đổi mới liên tục mà còn là
khả năng vận hành đáng tin cậy của sản phẩm.
Sự tương đồng và mức độ tin cậy của danh mục sản phẩm của chúng
tôi đồng nghĩa với việc giảm yêu cầu bảo dưỡng, dẫn đến tối đa hóa thời
gian khai thác của tàu, kết quả là giảm tổng chi phí sở hữu xuống mức
thấp nhất trong suốt vòng đời của tàu.
Chúng tôi tự hào về điều này và đảm bảo rằng mức độ tin cậy và trình độ
tay nghề tương tự cũng đồng thời được đưa vào các dòng sản phẩm thiết
bị hàng hải đa dạng của chúng tôi, cũng như các dịch vụ sửa chữa và
hoán cải tàu chúng tôi cung cấp.
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ĐA M M Ê VÀ T Ự H ÀO
Rất dễ để nhận ra người của Damen, không chỉ bởi kỹ
năng và kiến thức mà họ đã gặt hái được qua rất nhiều
năm kinh nghiệm, mà còn hơn thế nữa. Quý vị có thể
nhận ra người của Damen qua niềm đam mê và tự
hào song hành cùng họ khi cung cấp những giải pháp
của chúng tôi cho quý vị. Thái độ của họ thể hiện tinh
thần chân chính của nghề đóng tàu. Người của
Damen là những người thợ thực thụ.
TƯƠNG LAI KHÔNG GIỚI HẠN
Damen có lịch sử lâu đời về tư duy doanh nghiệp và
đổi mới. Với việc tập trung kiên định cho các hoạt
động R&D liên tục, mối quan hệ chặt chẽ với các viện
nghiên cứu hàng đầu và luôn lắng nghe khách hàng
của mình, chúng tôi muốn tiếp tục duy trì theo cách
thức như vậy.
P H ÁT T R I Ể N H Ợ P TÁ C
Tại Damen, chúng tôi luôn dành thời gian lắng nghe
khách hàng. Cách tiếp cận cởi mở, hợp tác là động
lực chính cho sự phát triển danh mục sản phẩm của
chúng tôi. Vượt trên sự mong đợi của quý vị là mục
tiêu quan trọng nhất của chúng tôi; sau tất cả, chúng
tôi đang xây dựng tương lai cho quý vị.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Mục tiêu của chúng tôi là luôn làm những điều tốt nhất
có thể; chỉ đủ thôi nghĩa là chưa đủ. Triết lý này xuyên
suốt trong mọi việc chúng tôi làm. Mục tiêu phải vượt trên
cả sự mong đợi của chúng tôi còn lớn lao hơn cả việc bàn
giao sản phẩm và dịch vụ, đó là chất lượng, bền vững và
an toàn.

N G H Ị L Ự C & T Í N H S Á N G TẠ O
Tồn tại trong suốt gần một thế kỷ, chúng tôi đã chứng
kiến biết bao đổi thay của ngành hàng hải thế giới cũng như đã tự đề xuất một số thay đổi. Việc phản ứng
những thay đổi này đã giúp chúng tôi phát triển cách
thức tiếp cận toàn diện, linh hoạt. Tiêu chuẩn hóa
không có nghĩa là mọi tàu đều được đóng như nhau;
điều quan trọng là tàu Damen của quý vị làm được
những điều quý vị mong muốn.
SẴN SÀNG KHI QUÝ VỊ CẦN
Sự tin cậy luôn là điều cốt yếu. Ngay từ khi bắt đầu,
chúng tôi muốn cung cấp cho khách hàng không chỉ
một con tàu mà cả sự tin tưởng. Đây chính là điều dẫn
tới khái niệm đóng tàu tiêu chuẩn. Trong thế giới hàng
hải ngày nay, với những yêu cầu ngày một cao về tính
tiện lợi và an toàn, sự tin cậy có ý nghĩa sống còn, do
vậy điều này luôn là cốt lõi triết lý của chúng tôi.

ĐỔI MỚI
Đổi mới luôn nằm trong DNA của Damen. Khái niệm
đóng tàu tiêu chuẩn và thân tàu lưỡi rìu Sea Axe chỉ
là hai ví dụ về những đóng góp của chúng tôi cho sự
phát triển của ngành hàng hải.
Đổi mới vẫn là trọng tâm của tất cả những gì chúng
tôi làm.
NGHIÊN CỨU
Triết lý đóng tàu tiêu chuẩn có quan hệ mật thiết đối
với các hoạt động R&D của Damen. Việc dự báo các
nhu cầu của thị trường khi phát triển tàu tiêu chuẩn
tạo điều kiện thuận lợi cho R&D triển khai các tính
năng tối tân vào các thiết kế mới của Damen.
Việc đóng tàu hàng loạt cho phép Damen phát triển
các chương trình R&D sâu rộng, đảm bảo được việc
đổi mới liên tục kiến thức và danh mục sản phẩm, từ
đó cho phép áp dụng những công nghệ đột phá mạnh
mẽ và đáng tin cậy.
N H À M ÁY Đ Ó N G TÀ U
Tại các nhà máy đóng tàu của Damen trên khắp thế
giới, quá trình tiêu chuẩn hóa gắn liền với quá trình thi
công tàu kéo. Các thiết bị và cơ sở hạ tầng hiện đại
được sử dụng vào việc đóng những chiếc tàu đáng tin
cậy, đã được kiểm chứng, trong thời gian nhanh nhất
có thể.
MÔ ĐUN HÓA & SẢN PHẨM CHỈ CHO
MỘT KHÁCH HÀNG
Tiêu chuẩn hóa không có nghĩa là tiếp cận không linh
hoạt. Damen cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc
thi công các tàu chỉ đóng đơn chiếc theo yêu cầu riêng
của khách hàng. Ngoài ra, còn có rất nhiều lựa chọn
kiểu mô đun dành cho danh mục tàu tiêu chuẩn, đảm
bảo khả năng phù hợp của tàu theo bất cứ nhiệm vụ
nào.

TIÊU CHUẨN DAMEN
Damen nổi tiếng toàn cầu với triết lý đóng tàu độc đáo.
Tiêu chuẩn Damen là bàn giao cho khách hàng một cách
nhanh nhất có thể các công nghệ đã được kiểm chứng và
đáng tin cậy.
Lợi ích của cách tiếp cận này rất lớn, bao gồm cả chi phí
bảo dưỡng tối thiểu và tổng chi phí sở hữu thấp.

BỀN VỮNG THÔNG MINH
Nhận thức được rằng các sản phẩm của mình có thể
tác động đến môi trường, chúng tôi làm mọi việc có
thể để giảm thiểu tác động này. Tính bền vững môi
trường là trọng tâm trong các hoạt động R&D của
chúng tôi. Nhiều sản phẩm của chúng tôi nằm trong
nhóm kinh doanh Giải pháp Xanh Damen.
S ẠC H VÀ X A N H
Cùng với tầm nhìn dài hạn đã đặt ra, Damen thực hiện
những nỗ lực phối hợp trong việc hình thành nên môi
trường làm việc sạch và xanh. Đầu tư vào thiết bị hiện
đại, một phương pháp tiếp cận đầy quan tâm tới việc
tiêu thụ năng lượng và sử dụng có trách nhiệm điện
được sản xuất sạch chỉ là một vài ví dụ về những
bước chúng tôi đang thực hiện theo định hướng này.
NƠI AN TOÀN ĐỂ L ÀM VIỆC
Cam kết an toàn của chúng tôi không chỉ áp dụng cho
tàu Damen, mà còn là một phần quan trọng trong triết
lý về nơi làm việc. Chúng tôi hết sức chú trọng tới thiết
bị, bố trí nơi làm việc, luồng vận hành hậu cần và luôn
duy trì những phương pháp tốt nhất.

TUÂN THỦ VƯỢT TRÊN NGHĨA VỤ
Damen cam kết luôn tuân thủ. Các quy trình tuân thủ và Bộ
quy tắc ứng xử hướng dẫn chúng tôi trong mọi hoạt động.
Những thành quả của chúng tôi cho thấy niềm mong mỏi
làm đúng và làm tốt – trong lần đầu, và mọi lần khác – và
chứng tỏ năng lực, sản phẩm của chúng tôi, cho mọi người
cùng thấy.

Q U Y TẮ C Ứ N G X Ử
Không muốn để cho mọi việc diễn ra ngẫu nhiên,
chúng tôi đã xây dựng một bộ quy tắc ứng xử, quy định
chi tiết những bước cần thực hiện để duy trì hành vi
phù hợp trong mọi hoạt động của chúng tôi trên toàn
cầu. Bộ quy tắc này quy định cách cư xử cần có khi
làm việc với Damen; với tư cách là nhân viên và nhà
cung cấp.

THIẾT KẾ
Tàu Damen được phát triển cùng sự hợp tác chặt chẽ
với các khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi luôn lắng
nghe phản hồi của khách hàng để kết hợp ý tưởng của
họ vào các thế hệ tàu tiếp theo.
ĐÓNG MỚI
Kể từ khi bắt đầu cho đến nay, chúng tôi đã đóng hơn
6.000 chiếc tàu tại các nhà máy của mình và nhà máy
của đối tác trên khắp thế giới. Cùng với những thiết
kế đã được kiểm chứng từ danh mục sản phẩm của
chúng tôi, còn có rất nhiều tàu được thiết kế theo yêu
cầu riêng của khách hàng.
S ỬA C H ỮA & H O Á N C Ả I
Với mạng lưới nhà máy sửa chữa nằm ở các vị trí
chiến lược khắp nơi trên thế giới, bộ phận Sửa chữa
và hoán cải của Damen (DSC) cung cấp một loạt dịch
vụ toàn diện gồm bảo dưỡng, sửa chữa, trang bị lại,
hoán cải, và dỡ bỏ/thanh lý. Ngoài ra, DSC còn cung
cấp các lựa chọn sửa chữa tại cảng và trên biển linh
động, để hỗ trợ quý vị ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.
THIẾT BỊ
Bộ phận thiết bị hàng hải của Damen (DMC) cung cấp
nhiều loại thiết bị hàng hải, gồm ống đạo lưu, bánh lái,
hệ thống lái, hộp số, ống bao trục chân vịt. DMC hoạt
động từ các địa điểm ở Hà Lan, Ba Lan và Trung
Quốc.
DỊCH VỤ
Damen cung cấp danh mục dịch vụ hỗ trợ khách hàng
đa dạng, xuyên suốt vòng đời của tàu. Từ hỗ trợ tài
chính ban đầu, thi công, bảo trì, hỗ trợ 24/7, đến tái
chế khi kết thúc vòng đời sản phẩm.

VÒNG ĐỜI TRỌN VẸN
Ở đâu có mặt nước, ở đó có Damen. Đây không chỉ là
khẩu hiệu mà còn là mô hình kinh doanh của chúng tôi.
Với việc vận hành trên nhiều thị trường, chúng tôi áp dụng
những giá trị về tay nghề chất lượng, công nghệ được
kiểm chứng và tổng chi phí sở hữu thấp trên toàn bộ chuỗi
hàng hải.

H O ẠT Đ Ộ N G Đ Ị A P H Ư Ơ N G
Với Damen Technical Cooperation (DTC), quý vị có
thể đóng tàu Damen tại một nhà máy do quý vị chọn,
ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. DTC có thể cung cấp
thiết kế và giấy phép, gói vật tư và hỗ trợ đóng tàu,
theo cách riêng lẻ hoặc kết hợp.
LIÊN DOANH
Trong nỗ lực để gần gũi với khách hàng, Damen hợp
tác chặt chẽ với các đối tác ở những khu vực trọng
yếu. Khi hợp tác với ngành công nghiệp địa phương,
thường thông qua hình thức liên doanh, chúng tôi
hướng tới cung cấp dịch vụ cao cấp một cách nhất
quán ở bất cứ nơi đâu chúng tôi hoạt động.
10.0 0 0 NH Â N VIÊN
Trên khắp các địa điểm của Damen, chúng tôi có hơn
10.000 nhân viên. Với tính đa dạng của danh mục sản
phẩm Damen, công việc có thể nhiều thách thức.
Tuy nhiên, điều đó cũng rất thú vị, cùng với sự tự do,
trách nhiệm và cơ hội để phát triển cá nhân lẫn sự
nghiệp.
Đ Ư Ợ C T H À N H L Ậ P TẠ I H À L A N

VẬN HÀNH TOÀN CẦU
Damen đã phát triển từ một xưởng đóng tàu đơn lẻ bên
bờ sông Merwede ở Hà Lan thành một công ty toàn cầu
thực sự. Kể từ khi bắt đầu, chúng tôi đã tin rằng để có thể
chăm sóc khách hàng, chúng tôi phải luôn gần gũi với họ.
Triết lý này đã dẫn dắt chúng tôi mở rộng trên phạm vi
quốc tế. Hiện nay, tàu của Damen vận hành khắp thế
giới – và Damen cũng vậy.

Được thành lập vào năm 1927 ở Hardinxveld, một tỉnh
phía Nam Hà Lan, Damen là công ty Hà Lan thực thụ.
Những giá trị chúng tôi khởi đầu cùng – tin cậy, tay
nghề chất lượng, giá trị được đo bằng tiền và tương
tác chặt chẽ với khách hàng – vẫn là một phần quan
trọng trong văn hóa của chúng tôi ngày nay; một văn
hóa chúng tôi đã giới thiệu với thế giới. Damen vận
hành trên 30 nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu, cùng
các Trung tâm dịch vụ, văn phòng bán hàng và các cơ
sở cung cấp thiết bị hàng hải tại 18 quốc gia trên bảy
lục địa.

• Nhà máy / Trung tâm dịch vụ Damen

Hợp tác kinh doanh Damen

• Nhà máy DTC

T Ừ G I ẤY P H É P Đ Ế N C Á C D Ự Á N C H Ì A
K H Ó A T R A O TAY
Dù quý vị đang tìm một mẫu thiết kế mới hay điều gì đó
từ danh mục sản phẩm của chúng tôi, các kỹ sư thiết
kế của chính chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Chúng tôi
đảm nhận toàn bộ từ cung cấp giấy phép, hoặc bàn
giao riêng thiết kế cơ sở, cho tới gói hỗ trợ toàn diện
trải dài xuyên suốt toàn bộ quá trình đóng tàu.
X ÂY D Ự N G D Â N D Ụ N G
Bộ phận xây dựng của Damen cung cấp dịch vụ xây
dựng hàng hải, kết nối giữa tàu và bờ. Phạm vi dịch vụ
của chúng tôi gồm có thi công trọn gói hoặc nâng cấp,
từ việc chuyển giao ý tưởng đến giám sát thi công, bao
gồm cả cung cấp nguyên vật liệu chất lượng được thu
mua tại chỗ.
Đ Ó N G TÀ U TẠ I C H Ỗ
Có vô vàn lợi ích khi triển khai Hợp tác kỹ thuật Damen
(Damen Technical Cooperation-DTC). Đôi khi khách
hàng của chúng tôi cần đưa tàu tới những nơi xa xôi,
không thể tiếp cận. Cũng có khi, những rào cản nhập
khẩu khiến tàu phải được đóng ở một địa điểm nhất
định nào đó. Dù là vì lý do gì, DTC mang đến cho quý vị
sự linh hoạt để đóng tàu theo tiêu chuẩn cao tại một địa
điểm bất kỳ do quý vị lựa chọn.
CHUYỂN GIAO KIẾN THỨC
DTC không đơn thuần là đóng tàu tại một địa điểm
không phải cơ sở của Damen. Đây còn là quá trình
chuyển giao kiến thức, mang lại sự đầu tư đáng kể ở
khu vực thực hiện dự án. Ngoài việc đào tạo lực lượng
lao động tại chỗ, các dự án của DTC còn tìm kiếm
nguyên vật liệu ở bất cứ nơi nào có thể ở địa phương.
T Í N H L I N H H O ẠT C A O
Với DTC, quý vị có thể đóng tàu ở bất cứ nơi đâu trên
thế giới. Các kỹ sư của chúng tôi luôn có mặt để trợ
giúp quý vị như quý vị yêu cầu trong suốt quá trình,
nhằm đảm bảo tàu đạt chất lượng cao nhất có thể.

HỢP TÁC KỸ THUẬT DAMEN
Với Hợp tác kỹ thuật Damen (Damen Technical Cooperation - DTC)
quý vị có thể đóng tàu Damen tại địa phương, tại nhà máy mà quý vị
chọn lựa. DTC sẽ cung cấp mọi điều quý vị cần để đóng bất kỳ tàu
nào trong danh mục sản phẩm của chúng tôi, bao gồm thiết kế, giấy
phép và vật tư. Nếu cần, chúng tôi có thể cải tạo nhà xưởng quý vị
đã chọn để phù hợp với dự án cũng như cung cấp hỗ trợ xây dựng
ở bất kỳ giai đoạn nào trong cả quá trình thi công.

THỦY CƠ HỌC
Các nghiên cứu của chúng tôi nhằm cải thiện hiệu
suất, khả năng vận hành, tính an toàn và hiệu quả của
tàu. Chúng tôi tập trung vào sức bền, hệ động lực, tính
năng đi biển, khả năng điều động và tương tác của tàu.
K Ế T C Ấ U & V ẬT L I Ệ U
Nghiên cứu kết cấu và vật liệu của chúng tôi tập trung
vào việc lựa chọn đúng vật liệu, phương pháp thi công
và thiết kế kết cấu cho mỗi ứng dụng.
CƠ KHÍ & HỆ THỐNG
Hiểu biết sâu rộng về thiết bị cơ khí và các hệ thống
của tàu, kết hợp với một phương pháp thiết kế có hệ
thống và năng lực mô phỏng mở rộng giúp đảm bảo
khả năng tích hợp, cấu hình và đặc biệt là hiệu suất
vận hành tốt nhất có thể.
ĐIỆN & TỰ ĐỘNG HÓA
Damen phân tích những cách thức để các hệ thống
điện khác nhau trên tàu hoạt động cùng nhau. Việc
này nhằm mục đích tạo ra một “hệ thống tối ưu của
các hệ thống’.
ĐỘ ỒN & ĐỘ RUNG

NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN
Damen đã phát triển các chương trình R&D sâu rộng, mang lại
nhiều đổi mới đột phá. Chúng tôi cam kết liên tục cải tiến các sản
phẩm và phương pháp sản xuất với mục tiêu giảm thiểu tác động
môi trường trong suốt vòng đời sản phẩm. Damen R&D cũng đóng
góp nhiều vào việc số hóa các sản phẩm và dịch vụ của Damen
bằng cách hỗ trợ khả năng kết nối của tàu.

Giảm thiểu độ ồn và độ rung đóng vai trò quyết định
trong việc đáp ứng các yêu cầu hiện nay về an toàn,
tiện nghi và hoạt động môi trường. Damen là một
trong số rất ít hãng đóng tàu thực thi các biện pháp
đo lường phê chuẩn của riêng mình kết hợp với hệ
thống được Đăng kiểm phê duyệt riêng.
C H Ư Ơ N G T R Ì N H TẬ P T R U N G V À O T H Ị
TRƯỜNG
Damen có các chương trình riêng chú trọng vào
những yêu cầu đặc thù của lĩnh vực nạo vét và hải
quân. Hiểu biết sâu rộng về hành vi hỗn hợp cát- nước
đã giúp phòng nghiên cứu của chúng tôi trở thành một
trong những đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới về bơm
nạo vét và các thiết bị nạo vét khác. Là một trong
những gương mặt chủ chốt trong nhóm đóng tàu hải
quân ở Hà Lan, Damen Schelde Naval Shipbuilding
hướng những nỗ lực R&D tới việc phát triển tàu cao
cấp chuyên biệt cho hải quân trên khắp thế giới.

THỊ TRƯỜNG
Damen hoạt động tích cực bao trùm toàn bộ phạm vi
ngành hàng hải. Từ cảng và chi nhánh cảng tới hỗ trợ
ngoài khơi, từ nạo vét đến năng lượng tái tạo và từ siêu
du thuyền tới quốc phòng, an ninh.

MỘT GIẢI PHÁP CHO MỌI TÌNH HUỐNG
Trong mỗi khu vực mà Damen hoạt động, chúng tôi nỗ
lực cung cấp những con tàu linh hoạt, toàn diện, nhằm
đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng.
Sự linh hoạt này cũng áp dụng cho danh mục tàu tiêu
chuẩn. Thông qua việc áp dụng các giải pháp theo mô
đun đã được kiểm chứng, chúng tôi có thể bàn giao cho
quý vị những con tàu làm được chính xác những gì quý
vị cần.

Damen đã đóng tàu từ năm 1927, khi công ty bắt
đầu khởi nghiệp ở Hà Lan. Hiện nay, Tập đoàn
đóng tàu Damen điều hành các nhà máy đóng tàu
trên khắp thế giới và đã bàn giao hơn 6.000 tàu.
Vào đầu những năm 1970, Kommer Damen đã
giới thiệu ý tưởng đóng tàu tiêu chuẩn Damen.
Phương pháp đóng tàu độc đáo được thực hiện
bởi Damen mang lại cho khách hàng khả năng bàn
giao nhanh nhất có thể những chiếc tàu đáng tin
cậy, đã được kiểm chứng với giá cạnh tranh.

BAO PHỦ TOÀN CẦU
Từ điểm khởi đầu khiêm tốn tại Hà Lan, hiện nay
Damen điều hành nhiều nhà máy đóng tàu trên khắp
thế giới, đảm bảo rằng dù khách hàng ở bất cứ nơi
đâu, chúng tôi vẫn luôn bên cạnh quý vị.

K Ỹ T H U ẬT

Đ Ó N G TÀ U L Ư U K H O

Dù là thiết kế tàu mới tối tân hay nâng cấp loạt sản
phẩm đã được thử nghiệm và kiểm tra hiện có, đội ngũ
tận tụy của Damen gồm hơn 1.000 kỹ sư luôn nỗ lực vì
sự tiến bộ và chất lượng cao nhất có thể.

Việc đóng hàng loạt tàu tiêu chuẩn cho phép Damen
dự trữ sẵn các sản phẩm của mình. Đối với khách
hàng, điều này nghĩa là họ có thể nhận tàu mới trong
thời gian nhanh kỷ lục.
MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG

V ẬT L I Ệ U
Chúng tôi luôn dùng vật liệu chất lượng cao nhất
để đóng tàu, dù bằng thép, nhôm hay composite.
Cùng với các mẫu thiết kế và qua nhiều thế hệ nghiên
cứu phát triển, tiêu chuẩn cao về vật liệu mà chúng tôi
sử dụng đã đặt nền tảng cho chất lượng các tàu của
chúng tôi.

Cũng giống như khách hàng, mạng lưới bán hàng của
chúng tôi phủ khắp thế giới. Từ trụ sở chính ở Hà Lan,
đội ngũ bán hàng của chúng tôi có mặt trên toàn cầu.
Thêm vào đó, chúng tôi điều hành các văn phòng bán
hàng theo vùng tại những địa điểm trọng yếu trên toàn
thế giới.

ĐÓNG MỚI

TÀ U K É O
Các hoạt động R&D đáng kể được đầu tư vào danh
mục tàu kéo của Damen. Kết quả là hàng loạt tàu kết
hợp giữa an toàn, tính năng hoạt động và hiệu quả.
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU

KÉO AZIMUTH STERN DRIVE (ASD)
KÉO AZIMUTH TRACTOR DRIVE (ATD)
KÉO REVERSE STERN DRIVE (RSD)
KÉO STAN TUGS
KÉO ROTOR TUGS
PUSHER
KÉO HỖ TRỢ NGOÀI KHƠI
KÉO HOẠT ĐỘNG TRÊN VÙNG BIỂN CÓ BĂNG
KÉO HYBRID

TÀ U C Ô N G T R Ì N H
Các loại tàu công trình của Damen rất đa dạng, với
phạm vi hoạt động rộng bao gồm hoa tiêu dẫn tàu,
năng lực hỗ trợ xây dựng và bảo trì.
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU

PUSHY CATS
ĐA DỤNG
ĐA NĂNG
MULTI CATS
SHOALBUSTERS
PUSHBUSTERS

TÀ U H Ỗ T R Ợ
Để đảm bảo tính linh hoạt tối ưu, danh mục sản phẩm
của chúng tôi bao gồm nhiều loại tàu dịch vụ với khả
năng hoạt động tại nhiều khu vực, bao gồm cảng và
chi nhánh cảng.
TÀU CUNG ỨNG ĐA NĂNG STAN TENDERS
TÀU HOA TIÊU STAN PILOTS
PÔNG-TÔNG STAN
PÔNG-TÔNG ĐA NĂNG
PÔNG-TÔNG GOM HÀNG RƠI KHI CHUYỂN TẢI
SÀ LAN CẨU CHUYỂN TẢI
SÀ LAN CHỞ NHIÊN LIỆU STAN
SÀ LAN X Ả ĐÁY STAN
TÀU NẠO VÉT
TÀU TÌM KIẾM & CỨU NẠN
TÀU CHỮA CHÁY
CẦU TÀU DẠNG MÔ ĐUN
Ụ NỔI
Ụ NỔI DẠNG MÔ-ĐUN

Series tàu dịch vụ Cảng và Chi nhánh cảng của chúng tôi có thể đáp ứng
được mọi yêu cầu - trong khi vẫn bảo đảm được năng suất, an toàn và hiệu
quả. Với năng lực lai dắt và vận tải đa dạng, series này tiêu biểu cho Damen
với loạt tàu tiêu biểu, đa dạng nhất như tàu lai dắt và pông-tông, tàu nạo vét
và tàu Multi Cats.

CẢNG & CHI NHÁNH CẢNG
			

DUY TRÌ DI CHUYỂN LIÊN TỤC

K H Ả O S ÁT & T H Ă M D Ò
Nhiều loại tàu phức tạp có khả năng thực hiện các
khảo sát bao gồm địa chấn, thủy văn học và hải
dương học.
TÀU NGHIÊN CỨU
TÀU HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT
TÀU RẢI CÁP

X ÂY D Ự N G
Một loạt tàu đa dạng cung cấp các giải pháp cho
nhiều tình huống khác nhau bao gồm thi công công
trình dưới đáy biển, lai dắt, cung ứng thuyền viên và
phục vụ sinh hoạt.
TÀU ĐA DỤNG
TÀU KÉO HỖ TRỢ XỬ LÝ NEO VÀ CUNG ỨNG DỊCH
VỤ AHTS
TÀU TÀU CUNG ỨNG CÔNG TRÌNH NGOÀI KHƠI PSV
TÀU KIỂM TRA, SỬA CHỮA & BẢO TRÌ
TÀU HỖ TRỢ X ÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
TÀU DỊCH VỤ WALK-TO-WORK’
TÀU RẢI ỐNG
GIÀN TỰ NÂNG (HỢP TÁC VỚI GUSTOMSC)
PÔNG-TÔNG STAN
CẦN CẨU NỔI

S Ả N X U ẤT
Để hỗ trợ mục tiêu của mọi dự án năng lượng, danh
mục sản phẩm của Damen cung cấp một lựa chọn
đa năng các tàu hỗ trợ, từ kích thích vỉa cho đến
phục vụ sinh hoạt.
TÀU CAO TỐC CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
TÀU KIỂM TRA, SỬA CHỮA & BẢO TRÌ
TÀU RẢI PHAO
TÀU ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU
TÀU PHỤC VỤ KHAI THÁC DẦU KHÍ CHUYÊN DỤNG
TÀU HỖ TRỢ SINH HOẠT NGOÀI KHƠI
TÀU TRỰC AN TOÀN
PÔNG-TÔNG & SÀ LAN

THÁO DỠ
Bộ phận tháo dỡ của Damen chuyên về ba lĩnh vực
cốt lõi – tháo dỡ phần thượng tầng, tháo dỡ sàn và
vệ sinh dưới biển.

Danh mục sản phẩm Dầu và Khí ngoài khơi đa dạng của Damen tập trung
mạnh mẽ vào an toàn và vận hành. Chúng tôi đã phát triển loạt sản phẩm
ngoài khơi thông qua hợp tác chặt chẽ với các khách hàng và đối tác giàu
kiến thức trong ngành này.
Kết quả là chúng tôi cung cấp mọi khâu từ khảo sát đến xây dựng, từ thi công
và bảo trì đến tháo dỡ.

AN TOÀN TỐI TÂN

DẦU & KHÍ NGOÀI KHƠI
				

TIN CẬY VÀ HIỆU SUẤT

L Ắ P Đ ẶT
Dòng tàu hỗ trợ lắp đặt thiết bị trong danh mục sản
phẩm của Damen gồm có các tàu công trình hỗ trợ
các hoạt động xây dựng và tàu vận chuyển thuyền
viên để đưa nhân viên đến công trường, đảm bảo sự
thoải mái cho nhân viên để có khả năng lao động tốt
nhất.
TÀU HỖ TRỢ WALK-TO-WORK
TÀU ĐA DỤNG
TÀU KÉO HỖ TRỢ XỬ LÝ NEO VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ
AHTS
TÀU CAO TỐC CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
TÀU NGHIÊN CỨU
TÀU NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT
GIÀN TỰ NÂNG (HỢP TÁC VỚI GUSTOMSC)
TÀU HỖ TRỢ SINH HOẠT NGOÀI KHƠI
TÀU RẢI CÁP
TÀU VẬN TẢI NGOÀI KHƠI
TÀU MULTI CATS
PÔNG-TÔNG
TÀU HÀNG NGOÀI KHƠI
TÀU KHAI THÁC DỊCH VỤ
TÀU CHỞ HÀNG SIÊU TRỌNG

BẢO TRÌ
Khi một trang trại điện gió đi vào hoạt động, việc duy
trì lưu thông năng lượng là rất cần thiết. Để đạt được
điều đó, Damen cung cấp nhiều sản phẩm nhằm tạo
điều kiện thuận lợi cho các yêu cầu bảo trì theo kế
hoạch và khẩn cấp, một cách nhanh chóng và an toàn.
TÀU CAO TỐC CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
TÀU ĐA DỤNG
TÀU DỊCH VỤ WALK-TO-WORK
TÀU ĐA NĂNG
TÀU MULTI CATS

HỖ TRỢ
Những tàu hỗ trợ công tác vận hành trang trại điện gió,
gồm cả tàu công trình đa năng.
TÀU ĐA DỤNG
TÀU SHOALBUSTERS
TÀU MULTI CATS
PÔNG-TÔNG & SÀ LAN
SÀ LAN GẮN CẨU

Khi thế giới ngày càng quan tâm nhiều hơn đến tiềm năng của năng
lượng tái tạo, các dự án ngoài khơi tiếp tục đóng một vai trò quan
trọng. Các giải pháp của Damen, bao gồm các giải pháp đã phát triển
với đối tác, nhắm đến mục tiêu đáp ứng các nhiệm vụ rộng lớn của
ngành năng lượng gió ngoài khơi.

NĂNG LƯỢNG GIÓ NGOÀI KHƠI
				

BỀN VỮNG TRÊN BIỂN

TÀ U C H I Ế N
Các tàu chiến của Damen đã được kiểm chứng qua thời
gian phối hợp với hải quân các nước trên thế giới.
KHINH HẠM PHÒNG KHÔNG
KHINH HẠM ĐA NĂNG
KHINH HẠM ĐA NHIỆM LỚP SIGMA
TÀU HỘ VỆ TÊN LỬA VÀ KHINH HẠM LỚP SIGMA HẠNG NHẸ
TÀU TẤN CÔNG NHANH LỚP SIGMA
TÀU CHIẾN CROSSOVER

TÀ U T U Ầ N T R A
Các loại tàu tuần tra của Damen thực hiện mọi nhiệm vụ,
từ bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho đến ngăn chặn cướp biển.
TÀU TUẦN DUYÊN
TÀU TUẦN TRA NGOÀI KHƠI
TÀU TUẦN TRA VEN BIỂN / SPA
TÀU CAO TỐC CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN, PHIÊN BẢN AN NINH
XUỒNG CAO TỐC ĐÁNH CHẶN
XUỒNG CAO TỐC THÂN CỨNG TỰ BƠM PHỒNG

L O ẠT TÀ U Đ Ổ B Ộ
Là cầu nối giữa các hoạt động trên biển với trên bộ, các
tàu đổ bộ của Damen hỗ trợ mọi nhiệm vụ, từ các hoạt
động quân sự cho tới giảm nhẹ thiên tai.
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU

ĐỔ BỘ ĐÓNG RIÊNG THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG
CHIẾN ĐỔ BỘ CHỞ TRỰC THĂNG
ĐỔ BỘ VẬN TẢI
ĐỔ BỘ

HỖ TRỢ
Quốc phòng và an ninh không chỉ đơn thuần là chiến đấu.
Vì lý do đó, Damen đã phát triển một loạt các tàu hỗ trợ
linh hoạt.
TÀU HỖ TRỢ HẢI QUÂN ĐÓNG RIÊNG THEO YÊU CẦU KHÁCH
HÀNG
TÀU ĐA NĂNG HỖ TRỢ CÁC CHIẾN DỊCH ĐỔ BỘ CHUNG
TÀU HỖ TRỢ HẬU CẦN
TÀU KHẢO SÁT THỦY VĂN
TÀU HỖ TRỢ ĐA NĂNG
TÀU HUẤN LUYỆN TRỰC THĂNG ĐA NĂNG
TÀU BUỒM HUẤN LUYỆN
TÀU LAI DẮT

Damen có uy tín lâu đời trong việc cung cấp các loại tàu phục vụ mục đích quốc
phòng và an ninh. Ví dụ, Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) có hơn
140 năm kinh nghiệm đóng tàu hải quân, bàn giao thành công hơn 400 con tàu.
Danh mục tàu Quốc phòng & An ninh của Damen gồm có các tàu dài từ 7 mét
đến 200 mét và sở hữu tính năng đi biển, tốc độ và độ tin cây ngoại hạng.

QUỐC PHÒNG & AN NINH
				

BẢO VỆ BIỂN VÀ BỜ

DU THUYỀN HẠNG SANG
Amels cung cấp các siêu du thuyền có chất lượng và
độ hoàn thiện cao tuyệt đối, dù là du thuyền được thiết
kế và đóng một lần, cho một khách hàng duy nhất hay
loạt du thuyền phiên bản giới hạn, nhiều cải tiến của
Amels cho thời gian bàn giao nhanh chóng và khả
năng tùy chỉnh cao theo yêu cầu khách hàng.
AMELS PHIÊN BẢN GIỚI HẠN
AMELS TÙY BIẾN HOÀN TOÀN

T R A N G B Ị L Ạ I VÀ B ẢO T R Ì
Amels cung cấp dịch vụ đặt trước để mang đến trải
nghiệm du thuyền không bị gián đoạn tại bất kỳ nơi
nào trên thế giới.
Đội ngũ sửa chữa thực hiện bảo trì và nâng cấp các
du thuyền do Amels và do cả các hãng khác đóng,
phục vụ cả chủ sở hữu ban đầu và chủ sở hữu mới.
ĐỘI SỬA CHỮA BẢO TRÌ AMELS

DU THUYỀN THÁM HIỂM
Damen SeaXplorer là loại du thuyền thám hiểm hạng
sang tuân thủ theo Bộ luật Polar, được đóng theo mục
đích riêng, đầu tiên trên thế giới, đem đến khả năng
tận hưởng trọn vẹn những điểm đến ngoạn mục và
xa xôi nhất trên thế giới.
TÀU THÁM HIỂM DAMEN SEA XPLORERS

TÀ U H Ỗ T R Ợ
Chủ sở hữu siêu du thuyền lựa chọn các tàu từ danh
mục tàu hỗ trợ du thuyền của Damen được đóng theo
mục đích riêng trên toàn thế giới, để hỗ trợ du thuyền
của họ - cung cấp các giải pháp cho trực thăng, lặn,
an ninh và giải pháp theo yêu cầu riêng khác.
TÀU HỖ TRỢ DU THUYỀN DAMEN

Gia nhập Damen kể từ năm 1991, hãng đóng du thuyền lâu đời Amels đã phát
triển thành đơn vị đóng siêu du thuyền lớn nhất ở Hà Lan, bàn giao gần 60 du
thuyền Amels có chiều dài tới 83 mét. Ngoài ra, Damen còn đáp ứng nhu cầu
về công suất đóng mới ngày một tăng của thị trường du thuyền bằng những
cải tiến kết hợp được kinh nghiệp đóng tàu chuyên nghiệp của Damen với
tinh hoa về du thuyền hạng sang của Amels.

TRẢI NGHIỆM XA HOA

DU THUYỀN
			

ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

TÀ U N Ạ O V É T
Loạt tàu nạo vét của Damen rất đa dạng, từ tàu dạng
mô-đun cố định cho tới tàu hút bụng tự hành, phù hợp
cho cả dự án duy tu, cốt liệu ở biển và dự án nạo vét
xây mới.
Loạt tàu nạo vét tiêu chuẩn này có thể được tùy chỉnh
dễ dàng theo yêu cầu của khách hàng khi sử dụng rất
nhiều lựa chọn hiện có.
TÀU HÚT XÉN THỔI
TÀU NẠO VÉT DOP
TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH
TÀU NẠO VÉT CỐT LIỆU Ở BIỂN
SÀ LAN GẮN CẨU NẠO VÉT

HỆ THỐNG NẠO VÉT
Nhiều linh kiện phục vụ nạo vét luôn có sẵn, được
thiết kế bởi chính đội ngũ kỹ sư của chúng tôi, hoặc
sử dụng riêng rẽ, hoặc được tích hợp vào trong một
công cụ nạo vét phù hợp với mục đích sử dụng để
tạo thành một hệ thống nạo vét hoàn chỉnh.
BƠM DOP
ỐNG CỦA TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH
TRẠM BƠM TĂNG ÁP
THIẾT BỊ NẠO VÉT THỦY ĐỘNG
BƠM HÚT
VAN HÚT
LINH KIỆN NẠO VÉT
TRANG BỊ BỔ SUNG PHỤC VỤ NẠO VÉT

TÀ U H Ỗ T R Ợ
Việc cung cấp hỗ trợ cho ngành nạo vét đã có trong
DNA của danh mục tàu công trình của Damen, từ
những ngày đầu tiên đóng tàu tiêu chuẩn.
TÀU SHOALBUSTERS
TÀU MULTI CATS
TÀU STAN TUGS
PÔNG-TÔNG STAN
PÔNG-TÔNG MÔ-ĐUN
TÀU STAN TENDERS
TÀU PUSHBUSTERS
SÀ LAN X Ả ĐÁY STAN
SÀ LAN X Ả ĐÁY TÁCH THÂN

Với nguồn gốc Hà Lan của mình, Damen sở hữu hiểu biết sâu sắc tự nhiên về
vấn đề quản lý nước. Chúng tôi đã tận dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình
để thiết kế và chế tạo những con tàu nạo vét mạnh mẽ cùng các chi tiết linh
kiện cho các nhà thầu trên toàn thế giới. Triết lý chuẩn hóa của Damen được
áp dụng nhằm đảm bảo nhanh chóng bàn giao các công nghệ đáng tin cậy.

BẢN NĂNG DÀNH CHO

				 NẠO VÉT

TÀ U C H Ở K H Á C H
Đối với những người đi lại bằng đường thủy, Damen
cung cấp đủ loại phà, taxi nước và xe buýt nước tiện
nghi, an toàn.
PHÀ
PHÀ NHANH
PHÀ NHANH QUA SÔNG
XE BUÝT NƯỚC
TA XI NƯỚC

TÀ U C H Ở K H Á C H & P H Ư Ơ N G T I Ệ N
Các sản phẩm trong danh mục này tiêu biểu là phà từ
cỡ nhỏ tới cỡ lớn, có thể chở xe ô tô con và/hoặc xe tải.
PHÀ
PHÀ
PHÀ
PHÀ

ROPA X CHỞ NGƯỜI & PHƯƠNG TIỆN
ROPA X CHỞ NGƯỜI & PHƯƠNG TIỆN TỐC ĐỘ CAO
DẠNG MÔ-ĐUN
ĐƯỜNG BỘ (HAI ĐẦU)

HỖ TRỢ
Ngoài các loại phà, Damen còn có thể cung cấp cầu tàu /
bến tàu và cầu kéo nhằm tối ưu hoàn toàn cơ sở hạ tầng
vận tải công cộng của quý vị.
CẦU TÀU DẠNG MÔ-ĐUN
Ụ NỔI
Ụ NỔI DẠNG MÔ-ĐUN
CẦU KÉO
SÀN CẬP BẾN
PÔNG-TÔNG HỖ TRỢ NEO ĐẬU

Tàu vận tải công cộng Damen có mặt trên toàn thế giới, ở cả khu vực thành
thị và vùng sâu, vùng xa. Phạm vi hoạt động bao gồm vận chuyển cả người
và phương tiện, trong đó có taxi nước, xe buýt nước và phà.

KẾT NỐI MỌI NGƯỜI

GIAO THÔNG CÔNG CỘNG
				 		

TIỆN NGHI

DU LỊCH THÁM HIỂM
Để phục vụ các nhà thám hiểm trên thế giới, Damen
đã phát triển một loạt tàu du lịch thám hiểm mạnh mẽ.
TÀU DU LỊCH THÁM HIỂM

DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG
Với các vị trí nằm dọc theo một số tuyến đường thủy
lớn trên thế giới, Damen có vị trí đắc địa để cung cấp
các giải pháp tốt nhất về du lịch đường sông.
DU LỊCH TRONG NGÀY
DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Cho dù bạn đang muốn đi thuyền dọc bờ sông Rhine, sông
Danube hay khám phá Nam Đại Dương, Damen đều có giải
pháp để giúp bạn đến nơi an toàn và thoải mái.

DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG
& ĐƯỜNG BIỂN
				

NGẢ LƯNG VÀ THƯ GIÃN

TÀ U V I Ễ N D Ư Ơ N G
Các loại tàu chở hàng của chúng tôi có thể hoạt động
trong mọi vùng nước và có khả năng bốc dỡ hàng tại
những khu vực hạn chế.
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU

VẬN CHUYỂN CONTAINER
CHỞ HÀNG TỔNG HỢP VEN BIỂN
VẬN TẢI TỔNG HỢP
VẬN TẢI NGOÀI KHƠI
ĐỔ BỘ
RORO

PÔNG-TÔNG STAN

TÀ U D Ầ U
Đủ loại tàu dầu chuyên chở nhiều loại vật liệu liên
quan đến năng lượng khác nhau.
TÀU CHỞ DẦU
TÀU CHỞ DẦU MỚN NÔNG
TÀU CHỞ KHÍ HÓA LỎNG
TÀU CHỞ DẦU STAN
SÀ LAN CHỞ NHIÊN LIỆU

H Ỗ T R Ợ C Á C H O ẠT Đ Ộ N G N Ă N G
LƯỢNG NGOÀI KHƠI
Nhiều tàu thuộc thị trường này trong danh mục sản
phẩm của chúng tôi có năng lực viễn dương. Trong số
này có tàu chở hàng siêu trọng và các tàu vận tải khác
cũng như các tàu hỗ trợ hoạt động năng lượng ngoài
khơi.
TÀU VẬN TẢI NGOÀI KHƠI
TÀU CHỞ HÀNG SIÊU TRỌNG
TÀU SHOALBUSTERS
PÔNG-TÔNG & SÀ LAN

Nhiều thập niên đầu tư nghiên cứu và phát triển của chúng tôi đã cho ra đời
thiết kế một loạt tàu đi biển có tiếng tăm về độ linh hoạt, chất lượng cao, khả
năng chở hàng tuyệt vời, tiết kiệm nhiên liệu và giá hấp dẫn.

VẬN TẢI BIỂN
				

LINH HOẠT TRÊN MẶT BIỂN

TÀ U T H Ủ Y N Ộ I Đ Ị A
Damen cung cấp đủ loại tàu chở dầu nội địa.
Trong đó có tàu EcoLiner, loại tàu chạy bằng khí tự
nhiên hóa lỏng LNG, được thiết kế để tiết kiệm nhiên
liệu và giảm phát thải khí độc.
TÀU ECOLINERS
TÀU CHỞ HÀNG KHÔ
TÀU CHỞ DẦU

TÀ U Đ ẨY
Được thiết kế dựa trên hiểu biết về những thách thức
cụ thể khi hoạt động trên sông và trong kênh.
TÀU ĐẨY
TÀU PUSHBUSTERS
TÀU ĐẨY MÔ-ĐUN

V Ậ N TẢ I N Ộ I Đ Ị A
Các loại tàu khác phù hợp với ngành vận tải nội địa
bao gồm tàu kéo, sà lan và tàu Shoalbuster.
TÀU STAN TUGS
TÀU SHOALBUSTERS
PÔNG-TÔNG STAN
PÔNG-TÔNG MÔ-ĐUN
Ụ NỔI
Ụ NỔI MÔ-ĐUN
CẦU TÀU MÔ-ĐUN
SÀ LAN X Ả ĐÁY
SÀ LAN CHỞ NHIÊN LIỆU
SÀ LAN GẮN CẨU
SÀ LAN CHUYỂN TẢI

SÁNG KIẾN
Các giải pháp của chúng tôi trong ngành vận tải thủy
nội địa còn bao gồm một số sáng kiến độc đáo.
TÀU CHỞ DẦU LG3
HỆ THỐNG BÔI TRƠN KHÍ ACES

Concordia Damen Shipbuilding đóng tàu chở dầu nội địa, tàu kéo và đẩy theo tiêu
chuẩn cao nhất, sử dụng công nghệ đã được kiểm chứng. Chúng tôi giao hàng
nhanh chóng và cung cấp đủ loại thông số kỹ thuật cũng như kích cỡ khác nhau
để phù hợp với mọi loại hình và kích cỡ đường thủy.
Khách hàng được lợi từ hiểu biết của chúng tôi về nhiên liệu thay thế, hệ động
lực phát thải thấp và loại tàu có Hệ thống bôi trơn bằng khí tiết kiệm năng lượng
(ACES) đã được cấp bằng sáng chế, do đó giúp giảm đáng kể tổng chi phí sở hữu.

THÔNG THẠO NGHỀ HÀNG HẢI

VẬN TẢI THỦY NỘI ĐỊA
				

CHO VÙNG NỘI ĐỊA

P Ô N G - T Ô N G S TA N
Những chiếc tàu vững chắc, được đóng theo thiết kế đã được
kiểm chứng, cho những điều kiện khắc nghiệt nhất và được
thiết kế để chở tải tối đa. Lựa chọn ‘Plug & Play / Cắm & Chạy’
và các chiều dài được chuẩn hóa dựa theo kích thước dầm.
PÔNG-TÔNG
PÔNG-TÔNG
PÔNG-TÔNG
PÔNG-TÔNG

STAN
HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG BIỂN CÓ BĂNG
MỚN NÔNG
MÔ-ĐUN

SÀ L AN GẮN CẨU
Cần cẩu nổi được thiết kế riêng để đáp ứng các yêu cầu khai
thác.
SÀ
SÀ
SÀ
SÀ
SÀ

LAN
LAN
LAN
LAN
LAN

CẨU
CẨU
CẨU
CẨU
CẨU

CHUYÊN TẢI
SIÊU TRỌNG
NẠO VÉT
BÁNH XÍCH
CHẾ TẠO THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG RIÊNG

P Ô N G -T Ô N G VÀ S À L A N C H Ế TẠ O T H E O Đ Ơ N
Đ ẶT H À N G R I Ê N G
Bằng việc hợp tác chặt chẽ với khách hàng và đối tác dự án,
chúng tôi thiết kế pông-tông và sà lan cho các mục đích đặc
biệt để đáp ứng những thuyết minh kỹ thuật cụ thể.
SÀ LAN PHỤC VỤ SINH HOẠT
PÔNG-TÔNG PHỤC VỤ NEO ĐẬU
PÔNG-TÔNG HỖ TRỢ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU
SÀ LAN CHẾ TẠO NƯỚC
PÔNG-TÔNG PHỤC VỤ BỐC DỠ HÀNG MÔ-ĐUN
SÀ LAN BÁN CHÌM
Ụ NỔI

S À L A N X Ả Đ ÁY
Có đủ loại sà lan xả đáy dạng hộp đi cùng các lựa chọn được
chuẩn bị sẵn, tương tự với loại sà lan chia đôi dọc thân.
SÀ LAN X Ả ĐÁY
SÀ LAN CHIA ĐÔI DỌC THÂN

SÀ L AN CHỞ NHIÊN LIỆU
Sà lan vận chuyển, bảo quản các loại nhiên liệu, nước ngọt
hoặc các loại hàng lỏng khác.
SÀ LÀN CHỞ NHIÊN LIỆU
SÀ LAN BẢO QUẢN

Damen cung cấp nhiều loại pông-tông và sà lan có uy tín về độ linh hoạt, chất
lượng cao, tính năng đi biển xuất sắc và giá cả hấp dẫn. Ngoài các thiết kế
tiêu chuẩn giúp giao hàng nhanh chóng, chúng tôi cũng cung cấp các mẫu
đã được tùy chỉnh nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Chúng tôi tập trung vào
việc cung cấp các giải pháp tốt nhất có thể cho khách hàng, cho dù nhu cầu
của họ là gì đi nữa.

PÔNG-TÔNG & SÀ LAN
TÍNH NĂNG THEO THIẾT KẾ

TÀ U Đ Á N H C Á
Đủ loại tàu bao trùm một phạm vi rộng lớn các hoạt
động đánh bắt cá.
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU
TÀU

ĐÁNH CÁ BẰNG LƯỚI KÉO GIÃ SÀO
ĐÁNH CÁ BẰNG LƯỚI KÉO GIÃ VÁN ĐÔI
ĐÁNH CÁ GIÃ VÁN ĐÔI
ĐÁNH CÁ THẢ LƯỚI Ở ĐẰNG ĐUÔI
ĐÁNH BẮT TÔM
ĐÁNH CÁ LƯỚI VÂY
ĐÁNH CÁ CÂU VÀNG TRÔI NỔI
CHẾ BIẾN THỦY SẢN
ĐÁNH BẮT CUA BIỂN
THU GOM CÁ

TÀ U L Ư Ớ I V É T Đ Á N H B ẮT T H Ủ Y S Ả N
CÓ VỎ
Được thiết kế đặc biệt để hoạt động ở vùng nước
nông trong khi vẫn duy trì được khả năng đi biển
xuất sắc.
TÀU ĐÁNH BẮT TRAI
TÀU ĐÁNH BẮT HÀU
TÀU ĐÁNH BẮT ỐC MÓNG TAY

NGHIÊN CỨU
Các tàu hỗ trợ và thực hiện nhiều hoạt động nghiên
cứu khác nhau, bao gồm khảo sát địa chấn, thủy văn,
hải dương học và thủy sản.
TÀU NGHIÊN CỨU THỦY SẢN

Đến nay, chúng tôi đã bàn giao hơn 200 tàu đánh cá. Danh mục tàu đánh cá
của Damen rất đa dạng, bao gồm đủ loại phương pháp và mục đích ứng dụng.
Hợp tác chặt chẽ với khách hàng, tàu của chúng tôi được phát triển và thiết kế
để đánh bắt cá theo một cách thức kinh tế và bền vững môi trường nhất có thể.

KẾT HỢP ĐỔI MỚI VÀ TRUYỀN THỐNG

			 TÀU ĐÁNH CÁ
				

H O ẠT Đ Ộ N G X Ử LÝ C Á
Danh mục sản phẩm của chúng tôi bao gồm các thiết
kế tàu phục vụ vận chuyển và xử lý cá.
TÀU CHỞ CÁ SỐNG
TÀU ĐA DỤNG
TÀU THU HOẠCH CÁ
PÔNG-TÔNG STAN

L Ắ P Đ ẶT C Ơ S Ở H Ạ TẦ N G , B Ả O T R Ì V À
THÁO DỠ
Di sản tàu công trình của Damen đảm bảo rằng các
giải pháp của chúng tôi cho các hoạt động thủy sản
hàng ngày và các nhiệm vụ nặng luôn mạnh mẽ, an
toàn, đáng tin cậy, cả ở ven bờ và ngoài khơi.
TÀU MULTI CATS
PÔNG-TÔNG STAN
TÀU ĐA DỤNG
TÀU KÉO STAN
TÀU ĐẨY PUSHY CATS
BƠM DOP

H Ỗ T R Ợ V À V Ậ N TẢ I
Một số tàu tiêu chuẩn trong danh mục sản phẩm
của Damen có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như
cung cấp thức ăn chăn nuôi, vận chuyển thuyền viên
và lai dắt.
TÀU CHỞ THỨC ĂN CHĂN NUÔI
TÀU CHỞ HÀNG & KHÁCH KẾT HỢP
TÀU CAO TỐC CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN
TÀU LAI STAN TUGS
TÀU ĐA NĂNG STAN TENDERS
PÔNG-TÔNG STAN
SÀ LAN GẮN CẨU

Ngành nuôi trồng thủy sản đang phát triển rất mạnh ở nhiều quốc gia hiện
nay và còn tiếp tục phát triển trong tương lai. Damen ủng hộ phương pháp
phát triển sạch, an toàn một ngành đáng tin cậy, cả ở gần bờ và ngoài khơi,
dựa trên các giải pháp được chuẩn hóa.

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
				

ƯƠM TRỒNG TƯƠNG LAI

G I Ả I P H Á P X Ử LÝ N Ư Ớ C D Ằ N
Giải pháp xử lý nước dằn của Damen gồm có các hệ
thống được trang bị bổ sung và hệ thống phục vụ tại
cảng độc đáo, đã giành giải thưởng InvaSave 300.
INVASAVE 300
GIẢI PHÁP BỔ SUNG, CẢI TIẾN

THIẾT BỊ LỌC K HÍ SOx
Damen có rất nhiều kinh nghiệm trang bị bổ sung
thiết bị lọc khí cho mọi loại tàu và mọi kích thước tàu.
Chúng tôi thực hiện một phương pháp tiếp cận kiểu
mô-đun độc đáo, ở các dự án đã được triển khai, góp
phần giảm đáng kể thời gian tàu dừng khai thác.
NĂNG LƯỢNG THUỶ TRIỀU
Năng lượng thuỷ triều là một lĩnh vực đầy triển vọng.
Damen sở hữu một số giải pháp liên quan đến ngành
công nghiệp non trẻ này, bao gồm các tàu công trình
và các giàn cho tuabin thủy triều.
TUABIN THỦY TRIỀU DẠNG MÔ-ĐUN

ỨNG CỨU KHẨN CẤP
An toàn tại nơi làm việc và bảo vệ môi trường là
điều tối quan trọng. Đây là lý do tại sao Damen đã
phát triển nhiều loại tàu để bảo vệ cuộc sống và môi
trường trên biển. Các hệ thống đẩy kinh tế và hiệu
quả cao được kết hợp cùng các thiết bị chuyên dụng
để đảm bảo an toàn và khả năng cứu hộ.
TÀU ỨNG CỨU SỰ CỐ TRÀN DẦU
TÀU ĐA NĂNG
TÀU DẢI PHAO
TÀU TRỰC AN TOÀN
SÀ LAN SẢN XUẤT NƯỚC

TÌM KIẾM & CỨU NẠN
Kinh nghiệm hoạt động trên biển của Damen đã được
đưa vào các tàu tìm kiếm cứu nạn có trọng lượng nhẹ,
khả năng điều động cao, có thể nhanh chóng đến nơi
xảy ra sự cố và đưa mọi người đến chỗ an toàn.
TÀU TÌM KIẾM & CỨU NẠN

Damen hợp tác với các chính quyền hàng hải, chủ tàu và đơn vị khai thác
tàu nhằm cung cấp các sản phẩm cần thiết để bảo vệ môi trường.
Chúng tôi cung cấp nhiều loại tàu, bao gồm chữa cháy, kiểm soát ô nhiễm,
hoạt động tuần tra và nhiệm vụ nghiên cứu. Chúng tôi cũng có nhiều kinh
nghiệm về các hệ thống quản lý nước dằn, trên tàu và tại các cảng.

AN TOÀN & KIỂM SOÁT
		 MÔI TRƯỜNG
				

BẢO ĐẢM AN TOÀN TRÊN BIỂN

X ÂY D Ự N G D Â N D Ụ N G
Damen Civil tham gia tích cực vào việc phát triển các
nhà máy đóng tàu mới hoặc hiện có và tất cả các loại
cơ sở hạ tầng phục vụ neo đậu tàu cho khách hàng
trên toàn thế giới.
Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những nhà máy đóng
tàu tốt nhất, hỗ trợ khách hàng nâng cao năng lực
hoạt động.
Sự hợp tác chặt chẽ giữa Damen Civil và khách hàng
trong phát triển, thiết kế và thi công hình thành nên
một mối quan hệ lâu dài vì lợi ích của các bên.
Damen Civil cung cấp ba sản phẩm:
n Ý tưởng & Tư vấn: lập quy hoạch cho từng loại
nhà máy đóng tàu hoặc hạng mục neo đậu tàu
n Vật liệu & Thiết bị: cung cấp các loại vật liệu xây
dựng, dụng cụ và thiết bị cần thiết cho cơ sở
đóng tàu
n Công trình dân dụng: hỗ trợ xây dựng nhà máy
đóng tàu hoặc các hạng mục neo đậu tàu cho
khách hàng
Ụ NỔI
Ụ KHÔ
XE CHỞ TÀU
ĐÀ TRƯỢT
SÀN NÂNG TÀU
KHU VỰC CHUYỂN TÀU
CẦU TÀU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
CẦU TÀU / CẦU CẬP TÀU
NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT VÀ SỬA CHỮA
KHO BÃI VÀ NHÀ XƯỞNG
NHÀ KHO VÀ NHÀ TẠM CHỨA
VĂN PHÒNG VÀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

Damen Civil cung cấp đủ loại giải pháp và dịch vụ thi công công trình hàng hải,
bao trùm toàn bộ kết nối giữa tàu và bờ. Chúng tôi kết hợp thế mạnh của các
tiêu chuẩn toàn cầu với nhân viên và quy định tại địa phương.
Triết lý chuyển giao kiến thức đã dẫn đến các giải pháp thực tiễn, tạo ra và thúc
đẩy phát triển ngành công nghiệp, các kỹ năng và việc làm tại địa phương.

XÂY DỰNG DÂN DỤNG

			

CẦU NỐI GIỮA TÀU VÀ BỜ

TÀ U B U Ồ M H U Ấ N L U Y Ệ N
Được ví như ngựa thiên lý bằng thép phục vụ huấn
luyện và các nhiệm vụ cấp đại sứ.
STAD AMSTERDAM
SHABAB OMAN II

TÀ U P H Á B Ă N G
Tăng cường lợi ích khoa học, chiến lược, môi trường
và kinh tế đối với Cục Nam cực Úc.
RSV NUYINA

P Ô N G -TÔ N G Đ A N Ă N G
Giải pháp được tùy biến để xử lý hàng bán chìm.
TERRA MARIQUE

TÀ U V Ậ N C H U Y Ể N N H I Ê N L I Ệ U H ẠT
NHÂN
Bảo đảm vận chuyển hàng hóa an toàn.
SIGRID

TÀ U K I Ể M N G Ư
Bảo vệ trữ lượng cá ở vùng lãnh hải của Angola.
NZINGA MBANDI

TÀ U M U LT I B U S T E R
Một loại tàu công trình toàn diện, linh hoạt, ổn định
và mạnh mẽ, hoạt động cả ngoài khơi và ven bờ.
TÀ U H U Ấ N L U Y Ệ N Đ A N Ă N G
Các nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ đa dạng dành
cho Hải quân Hoàng gia Úc.
SYCAMORE

TÀ U C H Ữ A C H ÁY
Thiết kế đặc biệt dùng cho các kênh đào và cầu thấp
ở Amsterdam, Hà Lan.
JAN VAN DER HEYDE IV

Không chỉ nổi tiếng về việc đóng các loại tàu được chuẩn hóa, Damen còn
có bảng thành tích tuyệt vời trong việc sản xuất các tàu được tùy biến chỉ
đóng một lần, được thiết kế chính xác theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Với kinh nghiệm xuyên suốt toàn bộ các khu vực của ngành hàng hải, chúng
tôi sẽ đem lại sự linh hoạt nhằm đáp ứng yêu cầu của quý vị, bất kể yêu cầu
đó là gì.

PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT
				

		

ĐẲNG CẤP VƯỢT TRỘI

C ÁC N H À M ÁY Đ Ó N G M Ớ I C H Í N H
DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM / TRỤ SỞ CHÍNH

DAMEN SONG CAM SHIPYARD

AMELS

DAMEN YICHANG SHIPYARD

DAMEN SHIPYARDS CAPE TOWN

DAMEN SHIPYARDS ANTALYA

DAMEN DREDGING EQUIPMENT

DAMEN SHIPYARDS GALATI

ALBWARDY DAMEN

DAMEN SHIPYARDS SINGAPORE

DAMEN SCHELDE NAVAL SHIPBUILDING

Dịch vụ Sửa chữa & Hoán cải tàu Damen (Damen
Shiprepair & Conversion - DSC) có nhiều năm kinh
nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa
chữa, hoán cải và tân trang gần như mọi loại tàu
trên thế giới, từ các nhà máy ở các vị trí chiến
lược, trên biển hoặc tại cảng.
Mỗi năm chúng tôi thực hiện được hơn 1,300 dự
án, áp dụng những giá trị cốt lõi của Damen về
tay nghề, tính linh hoạt, độ tin cậy, tập trung vào
khách hàng và một khao khát vượt qua mọi kỳ
vọng.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
Các nhà máy thuộc DSC cung cấp cho chủ tàu đủ loại
dịch vụ, từ lên dock thông thường để bảo trì theo lịch
hoặc sửa chửa thiệt hại đến trang bị lớn lại các thiết bị
và hoán cải tàu. Đội ngũ bán hàng chuyên dụng của
chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị chuẩn bị bản thuyết minh
kỹ thuật.
MỌI LÚC MỌI NƠI
DSC điều hành mười sáu nhà máy trên toàn thế giới,
bao gồm các nhà máy ở châu Âu cũng như châu Mỹ,
Trung Đông và châu Á.
Các cơ sở của chúng tôi có quy mô đa dạng, từ các
cơ sở với ụ khô đủ cỡ và các hạng mục cơ sở vật chất
có mái che, cho tới các nhà máy nhỏ hơn, phù hợp
hơn cho các tàu ven biển và nội địa.
M ỘT- Đ I Ể M - Đ Ế N
Chúng tôi có thể thiết kế, làm thiết kế kỹ thuật, mua
sắm và thực hiện mọi loại dự án, từ sửa chữa một ống
cỡ nhỏ trên boong tàu kéo cho tới trang bị lại toàn bộ
một giàn khoan tự nâng và các dự án khác với quy mô
ở khoảng giữa.

SỬA CHỮA & HOÁN CẢI TÀU

S ỬA C H ỮA
Chúng tôi hiểu rằng bất kỳ một thiệt hại nào đối với
con tàu cũng đều gây bất tiện và tốn kém. Đó là lý
do tại sao chúng tôi đảm bảo với quý vị một dịch
vụ nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy để giúp
quý vị quay trở lại công việc càng sớm càng tốt.
Chúng tôi có kinh nghiệm sâu rộng về mọi loại thiệt
hại có thể xảy ra, dù do va chạm, ngập nước, hỏa
hoạn hay hỏng hóc thiết bị.
BẢO TRÌ
Bảo trì có ý nghĩa sống còn để có thể đáp ứng các yêu
cầu về vận hành của một con tàu và tuân thủ những
quy phạm và quy định phân cấp. Chúng tôi có khả
năng đảm nhận các dự án với thách thức lớn nhất
trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Các dự án
được lên kế hoạch theo một tiến độ cố định, với tiêu
chuẩn chất lượng cao nhất và phù hợp với ngân sách.
S ỬA C H ỮA Ở C Ả N G & T R Ê N B I Ể N
Bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào quý vị cần chúng tôi.
Đội sửa chữa lưu động của chúng tôi luôn có mặt để
phục vụ quý vị 24/7. Chúng tôi có thể phục vụ quý vị
tại một địa điểm không có cơ sở của Damen hoặc khi
đang hành trình trên biển. Thông qua một đầu mối liên
hệ duy nhất, dịch vụ sửa chữa tàu thuyền tại chỗ của
chúng tôi rất nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả và đáp
ứng mọi yêu cầu theo luật định.

Chúng tôi có được danh tiếng về sửa chữa và bảo trì tàu nhờ vào thời
gian thi công ngắn, chất lượng dịch vụ cao và thời gian dừng tàu tối
thiểu. Chúng tôi thông thạo dịch vụ bảo trì và sửa chữa tất cả, từ tàu
thuyền loại nhỏ cho đến các công trình ngoài khơi. Luôn có một sẵn
một nhà máy DSC gần kề và một ụ khô phục vụ tàu của quý vị.
Ngoài ra, đội ngũ sửa chữa lưu động của chúng tôi sẽ đến tận nơi hỗ
trợ quý vị.

MỌI NƠI

DỊCH VỤ SỬA CHỮA & BẢO TRÌ
				

MỌI LÚC

HOÁN CẢI
Chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị các dịch vụ hoán
cải đáng tin cậy, hiệu quả và sáng tạo. Bằng kinh
nghiệm và đam mê của mình, chúng tôi đã hoán cải
thành công vô số tàu. Hãy tận hưởng lợi ích từ những
bài học chúng tôi đã học được - từ việc hoán cải một tàu
chở container thành một tàu thi công trang trại điện gió
cho tới việc hoán cải một giàn khoan tự nâng thành một
giàn phục vụ sinh hoạt.
S ỬA C H ỮA
Mọi con tàu đều đến lúc già đi. Một dự án sửa chữa có
thể giúp quay ngược thời gian và cung cấp cho quý vị
một con tàu tươi mới hoàn toàn, phù hợp với những quy
định mới nhất và được trang bị những công nghệ tối tân
nhất. Chúng tôi có một bảng thành tích rất dài về các
chương trình sửa chữa, kéo dài tuổi đời và đại tu tàu
thành công.
GIẢI PHÁP X ANH
Chúng tôi cung cấp các giải pháp xanh một-điểm-đến
hiệu quả cho ngành hàng hải. Từ thiết kế và làm công
nghệ cho tới triển khai thực hiện, chúng tôi là nhà cung
cấp dịch vụ duy nhất cho quý vị về xử lý nước dằn, khí
thải và hệ động lực bằng khí tự nhiên hóa lỏng.
Chúng tôi làm tất cả các dịch vụ này. Khách hàng của
chúng tôi yêu cầu vận hành và hỗ trợ tuân thủ phù hợp –
đó chính là những gì chúng tôi cung cấp. Hãy cùng nhau
hướng tới tương lai.
TH ÁO DỠ / LOẠI BỎ
DSC là đối tác đáng tin cậy, đảm bảo của quý vị trong
việc tháo dỡ và tái chế các loại tàu cũng như các công
trình ngoài khơi lớn. Hãy tận hưởng lợi ích từ kiến thức
chuyên môn chúng tôi có thể cung cấp tại nhà máy ở
khu vực Rotterdam Botlek, bao gồm việc thực thi Sức
khỏe, An toàn, Môi trường và Chất lượng với tiêu chuẩn
cao trong quá trình tháo dỡ các kết cấu ngoài khơi cố
định và nổi và tái chế tàu. Nhà máy được Liên minh
Châu Âu và Hà Lan chính thức công nhận là Nhà máy
Tái chế Tàu. Ngoài ra, chúng tôi cũng có khả năng xử
lý NORM (Vật liệu có phóng xạ tự nhiên).

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm, có đội ngũ dự án tay
nghề cao và có cơ sở vật chất chuyên sâu rộng lớn để thực
hiện công tác thiết kế, kỹ thuật và thi công tất cả các loại dự
án hoán cải và sửa chữa. Từ tàu chở container đến kho nổi
chứa xuất dầu, từ tàu nạo vét đến tàu dịch vụ dầu khí, các
nhà máy thuộc bộ phận DSC của chúng tôi luôn sẵn sàng
thực hiện các dự án phức tạp nhất.

ĐEM CUỘC SỐNG MỚI & MỤC ĐÍCH MỚI ĐẾN CHO CON TÀU CỦA QUÝ VỊ

HOÁN CẢI, SỬA CHỮA & THÁO DỠ
				 		

CHÂU ÂU

CHÂU ÂU

VÙNG CARIBE

HÀ LAN
DAMEN SHIPREPAIR ROTTERDAM
DAMEN VEROLME ROTTERDAM
DAMEN SHIPREPAIR VLISSINGEN
DAMEN SHIPREPAIR AMSTERDAM
DAMEN SHIPREPAIR VAN BRINK ROTTERDAM
DAMEN SHIPYARDS DEN HELDER
DAMEN SHIPYARDS TEXEL
DAMEN SHIPREPAIR HARLINGEN
DAMEN SHIPREPAIR ORANJEWERF
DAMEN MA ASK ANT SHIPYARDS STELLENDAM
PHÁP
DAMEN SHIPREPAIR BREST
DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE
THỤY ĐIỂN
DAMEN OSK ARSHAMNSVARVET

TRUNG ĐÔNG

VÙNG CARIBE
CURAÇAO
DAMEN SHIPREPAIR CURAÇAO

TRUNG ĐÔNG
CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP
ALBWARDY DAMEN

CHÂU Á
SINGAPORE
DAMEN SHIPYARDS SINGAPORE

TOÀN THẾ GIỚI
DỊCH VỤ SỬA CHỮA TÀU TẠI CẢNG VÀ TRÊN BIỂN

CHÂU Á

Damen Shiprepair & Conversion đã phát triển thành một bộ phận
chuyên sửa chữa và hoán cải tàu phục vụ quý vị từ mười sáu nhà
máy ở ba châu lục và thông qua đội ngũ dịch vụ tại cảng và trên biển
của chúng tôi trên khắp thế giới. Mỗi nhà máy thuộc bộ phận DSC
đều có lịch sử đặc biệt và con người của riêng họ, nhưng tất cả đều
cung cấp dịch vụ với chất lượng và độ tin cậy cao như nhau.

> 9,850 m
bến tàu

13
ụ nổi
dài tới 229 m

18
ụ khô
dài tới 420 m

2
ụ khô có mái che
dài tới 215 m
mớn tĩnh không
tới 51 m

4
triền đà
dài tới 100 m

MỌI THỊ TRƯỜNG

SỬA CHỮA VÀ HOÁN CẢI
				

1
triền đà có mái che
dài tới 40 m
mớn tĩnh không
tới 9.50 m

4
nhà sửa chữa có
mái che

MỌI LOẠI TÀU

1
sàn sửa chữa

5
sàn nâng hạ
tới 6,000 t

cẩu sức nâng
lên đến 150 t

cẩu nổi

xe cần cẩu di
động sức nâng
tới 100 t

C ÁC N H À M ÁY S ỬA C H ỮA LỚ N
DAMEN SHIPREPAIR ROTTERDAM / TRỤ SỞ CHÍNH DSC

ALBWARDY DAMEN

DAMEN VEROLME ROTTERDAM

DAMEN SHIPREPAIR AMSTERDAM

DAMEN SHIPREPAIR DUNKERQUE

DAMEN OSK ARSHAMNSVARVET

DAMEN SHIPYARDS DEN HELDER

DAMEN SHIPREPAIR BREST

DAMEN MA ASK ANT SHIPYARDS STELLENDAM

DAMEN SHIPREPAIR VLISSINGEN

DAMEN SHIPREPAIR HARLINGEN

DAMEN SHIPREPAIR CURAÇAO

DAMEN SHIPREPAIR ORANJEWERF

BÁNH LÁI
Dòng sản phẩm của DMC hợp nhất với bánh lái của
Van der Velden Marine Systems. Được công nhận là
hiện đại nhất, các bánh lái này, từ 1m2 đến 100m2,
được thiết kế, làm công nghệ và chế tạo riêng theo
các tiêu chuẩn cao nhất có thể.

M ÁY L Á I
Danh mục các sản phẩm máy lái của Van der Velden
đem lại sự ổn định hướng đi vượt trội và bao phủ từ
máy lái điện thủy lực cho tới loại cánh gạt với đủ loại
mô-men xoắn và góc lái.

TỜI
Thường xuyên phối hợp với các thành viên khác của
Tập đoàn Đóng tàu Damen, DMC liên tục phát triển các
loại tời mới. Phần đáng chú ý của danh mục sản phẩm
là tời Render Recovery Winch được lắp đặt trên tàu
kéo Damen ASD.

Damen Marine Components (DMC) cung cấp đủ
loại ống đạo lưu, bao gồm cả loại Optima, với hiệu
năng được cải thiện theo cả 2 hướng: tiến và lùi.
Ngoài ra, phạm vi sản phẩm bao gồm các khoang
chứa chân vịt mũi, bánh lái, ống bao trục chân
vịt..., tất cả đều được chế tạo riêng theo yêu cầu
của từng tàu.
Từ các cơ sở ở Hà Lan, Ba Lan và Trung Quốc,
DMC có thể đáp ứng nhanh chóng cho khách hàng
ở mọi nơi.
Các hệ thống điều khiển tích hợp của chúng tôi được
thiết kế, chế tạo và sản xuất theo các tiêu chuẩn cao
nhất có thể và đáp ứng được mọi yêu cầu của Cơ
quan đăng kiểm. Độ tin cậy, dễ bảo trì, tính an toàn và
tuổi thọ dài là những động lực chính trong quá trình
thiết kế, chế tạo và lắp đặt. Khách hàng và nhà máy
cũng được hưởng lợi từ một giải pháp dễ dàng cài đặt
và tích hợp.
Các nhà thi công rộng lớn của DMC cho phép có thể
thi công mọi loại công trình bằng thép. Ngoài danh
mục sản phẩm được chế tạo tiêu chuẩn, DMC cũng
sản xuất theo bản vẽ của khách hàng hoặc hỗ trợ tạo
mẫu thiết kế mới.
ỐNG ĐẠO LƯU

MỎ NEO & XÍCH NEO
Damen Anchor & Chain Factory (AKF), tọa lạc trên
mặt bằng của Damen Shiprepair Rotterdam tại cảng
Rotterdam, cung cấp nhiều loại mỏ neo và xích neo
mới, cũng như thực hiện các dịch vụ sửa chữa và thử
nghiệm. AKF gây dựng được danh tiếng nhờ khả năng
cung cấp các sản phẩm trên toàn thế giới và nhờ chất
lượng cao ổn định.

Phương pháp ép ống đạo lưu một đường hàn được áp
dụng tại các nhà máy sản xuất của DMC ở Ba Lan và
Trung Quốc tạo ra các ống đạo lưu có đường kính lên
đến 7.5 m với chỉ một đường hàn duy nhất ở mặt trong
của ống đạo lưu. Nhờ đó, các ống đạo lưu gần như
không có đường hàn này khỏe hơn, có chất lượng tốt
hơn và chế tạo nhanh hơn các ống đạo lưu nhiều
đường hàn được chế tạo bằng phương pháp truyền
thống.

LINH KIỆN

VẬ N C H U Y Ể N & B À N G I AO
Thông qua mạng lưới hỗ trợ quốc tế và kiến thức về
các hợp đồng vận tải, Damen Services cung cấp dịch
vụ hậu cần toàn diện để xử lý bàn giao vận chuyển các
thiết bị tự hành, siêu trọng, lai dắt và bán chìm.

Triết lý của Damen Services dựa trên triết lý
Damen là một công ty gia đình. Chúng tôi hướng
về phía trước, phát triển các mối quan hệ dài hạn
bao trùm toàn bộ vòng đời con tàu của quý vị –
từ lúc bắt đầu, xuyên suốt quá trình khai thác cho
đến khi nới rộng vòng đời.
HỖ TRỢ 24/7

Đ À O TẠ O
Các chương trình đào tạo của Damen Services giúp
nhân viên của quý vị phát triển các kỹ năng, động lực
và cam kết cần thiết để đạt được những mục tiêu quan
trọng bao gồm giảm chi phí vận hành và tăng thời gian
vận hành.

B Ả O H À N H & H Ỗ T R Ợ Đ Ộ I TÀ U
Bắt đầu từ thời gian bảo hành của quý vị, các kỹ sư
dịch vụ Damen luôn hỗ trợ kỹ thuật để đạt hiệu suất
hoạt động và độ tin cậy tối đa cho đội tàu.

BỘ PHẬN & LINH KIỆN
Damen Services có thể cung cấp tất cả các bộ phận
và linh kiện cần thiết cho đội tàu của quý vị.

Damen hiểu rằng khả năng vận hành liên tục của
tàu của quý vị có ý nghĩa sống còn. Do đó quý vị có
thể liên hệ Damen Services để được hỗ trợ kỹ thuật
24/7 – dù đang ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
T R U N G TÂ M D Ị C H V Ụ
Để đáp ứng nhu cầu quý vị tại địa phương, Damen
Services mở rộng mạng lưới Trung tâm Dịch vụ kể từ
khi mạng lưới này được thành lập năm 2014. Sự hiện
diện tại chỗ này cho phép các kỹ sư lành nghề của
chúng tôi giảm đáng kể thời gian phản hồi.
ĐỔI MỚI
Thế giới đang phát triển thành một xã hội mạng lưới.
Thách thức duy trì vị trí dẫn đầu ngày càng phức tạp.
Thông qua việc tận dụng kinh nghiệm và dữ liệu sẵn
có, Damen Services có thể hỗ trợ quý vị nâng cấp đội
tàu phù hợp với thế giới số hóa đang thay đổi nhanh
chóng.

DỊCH VỤ

THƯƠNG MẠI

DAMEN TR ADING
Damen Trading chuyên kinh doanh, mua bán
và cho thuê tất cả các loại tàu. Qua nhiều năm,
Damen Trading đã thu được nhiều kinh nghiệm
trong lĩnh vực môi giới tàu và thương mại dịch vụ.
Do đó, đối với khách hàng, chúng tôi cung cấp
dịch vụ toàn diện trước, trong và sau khi mua tàu.
DAMEN MARINE SERVICES
Damen Marine Services (DMS) điều hành đội tàu do
Damen đóng, tham gia bán và thu mua các tàu đã qua
sử dụng. DMS cung cấp cho khách hàng những trải
nghiệm về các loại tàu Damen, cả những thiết kế đã
được chứng minh cũng như thiết kế mới với công nghệ
mới.

n

n

n

LỢI THẾ

D Ị C H V Ụ TÀ I C H Í N H K H Á C H H À N G

Một số lợi ích đáng kể của Dịch vụ Tài chính
Khách hàng:

Dịch vụ Tài chính Khách hàng Damen (Damen
Customer Finance) cung cấp nhiều giải pháp tài
chính đối với tất cả các loại tàu, thiết bị và sản
phẩm của Damen.
Các giải pháp tài chính hiện có cho khách hàng
cả tư nhân và khu vực công. Là một khách hàng
lớn của Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu Hà Lan –
Atradius, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong
việc thu xếp các khoản vay tín dụng.

Tiết kiệm chi phí do thời hạn vay, tiền ứng trước
và lãi suất ưu đãi, theo điều kiện thị trường trong
nước.
Dịch vụ thân thiện với người dùng. Dịch vụ Tài
chính Khách hàng sẽ thay mặt quý vị thu xếp
gói tài chính phù hợp nhất, bao gồm hỗ trợ đơn
từ, tài liệu hồ sơ và tiến hành đánh giá rủi ro.
Kiến thức về thị trường và kinh nghiệm tài chính
của chúng tôi mang đến cho quý vị sự tin cậy
cũng như khả năng tiếp cận rộng rãi các giải
pháp tài chính liên quan.
Từ đó, quý vị được hưởng lợi từ những lợi thế
này, bởi vì giải pháp tài chính sẽ phù hợp với
hoạt động kinh doanh của quý vị.
Ví dụ, quý vị có thể linh hoạt đầu tư vào các
ưu tiên khác nhờ gói hỗ trợ tài chính tiết kiệm
chi phí.
Hoặc, một cơ quan của chính phủ có thể đạt
được mục tiêu chính sách về cơ sở hạ tầng
công cộng thông qua việc phân bổ ngân sách
trong nhiều năm.
Ngoài ra, đối với một công ty khởi nghiệp,
những khoản đầu tư đầu tiên nhiều thử thách có
thể trở thành hiện thực nhờ nỗ lực của Damen
để thay mặt quý vị thu hút nguồn tài chính.

HỖ TRỢ
Dịch vụ Tài chính Khách hàng hỗ trợ tất cả, từ các
công ty khởi nghiệp cho đến các doanh nghiệp lớn
cũng như các cơ quan chính phủ. Trong hơn 40 năm,
Dịch vụ Tài chính Khách hàng đã dốc sức thu xếp các
khoản vay xuất khẩu và cho thuê trang thiết bị. Trong
giai đoạn này, nhiều mối quan hệ lâu dài đã được xây
dựng với các ngân hàng thương mại quốc gia và quốc
tế, các công ty bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, các nhà
đầu tư và các tổ chức đa phương.
Đối với các công ty khởi nghiệp và công ty phục vụ
mục đích đặc biệt, Dịch vụ Tài chính Khách hàng có
thể cung cấp hỗ trợ thông qua huy động vốn cho dự
án, dựa trên dòng tiền theo kế hoạch, liên quan đến
các hợp đồng và thỏa thuận đã biết trước.
Ngoài ra, thông qua Damen LeaseCo, khách hàng
của chúng tôi ở châu Âu và Nga đều có thể thuê tàu
Damen.

CUNG CẤP TÀI CHÍNH

DA N H M Ụ C S Ả N P H Ẩ M

DA M EN

CẢNG & CHI NHÁNH CẢNG Tàu kéo ASD 2009 | 2310 | 2411 | 2810 | 2810 Hybrid | 2811 | 2813 | 2913 | 3212 Tàu kéo ATD 2412 Tàu kéo RSD 2513 Tàu Stan Tug 1004
1205 | 1606 | 1907 | 2309 | 2608 | 3011 | 4013 Tàu ART 80-32 Tàu Pusher Tug 2611 | 2811 ASD | 3613 | 4317 | 4619 Tàu hoạt động trên vùng biển có băng ASD 2609 | ASD
3010 | ASD 3412 | STu 1606 | SBu 2709 | SBu 3312 | SPo 6316 | SPo 8916 Tàu Pushbuster 3009 | 3511 Tàu Stan Launch 804 Tàu Pushy Cat 1004 | 1305 Tàu tiện ích 2510
3608 | 3911 | 4312 | 5514 | 6516 Tàu đa năng 5413 | 6014 | 6214 | 8116 | 8316 Tàu Multi Cat 1205 | 1506 | 1908 | 1908 SD | 2108 | 2409 | 2510 | 2611 | 2613 2712 | 3013 | 3213
3315 DP2 Tàu Shoalbuster 1907 | 2208S | 2308 | 2508 SD | 2509 | 2609 | 2709 | 2711 | 3009 | 3209 | 3311 | 3511 | 3512 | 3612 | 3815 SSD Tàu Stan Tender 1504 | 1505 | 1905
2306 Tàu Stan Pilot 1505 | 1505 FRP | 1605 FRP | 2205 FRP Tàu kiểm tra 1204 Tàu tìm kiếm cứu nạn 1906 Tàu PCCC 2406 Ụ nổi 5020 | 7020 Pông-tông Stan | Pôngtông mô-đun | Pông-tông booster mô-đun | Sà lan cần cẩu | Sà lan chuyển tải | Sà lan di dời tàu | Ụ nổi mô-đun | Ụ nổi ngoài khơi mô đun | Tàu Multi Cat mô-đun | Tàu
Pusher mô-đun
DẦU & KHÍ ĐỐT NGOÀI KHƠI Tàu nghiên cứu 3609 | 6613 Tàu hỗ trợ nghiên cứu địa chấn 3508 | 4009 Tàu dải cáp 5000 Tàu tiện ích 2510 | 3608 | 3911 | 4312 5514| 6516
Tàu kéo hỗ trợ xử lý neo và cung ứng dịch vụ AHTS 75 | 120 | 150 | 180 | 200 Tàu cung ứng công trình ngoài khơi PSV 1600 | 2500 | 3300 CD | 4000 CD | 5000 CD | 6000
CD Tàu kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng FIRM 120 | 2510 Tàu chuyên chở ngoài khơi 8500 Tàu hỗ trợ xây dựng công trình 8019 Tàu dịch vụ Walk-to-Work 9020 Tàu dải
ống mô-đun 7310 Giàn tự nâng 5632 P | 6136 P | 7140 P | 8742 P Tàu đa năng 5413 | 6014 | 6214 | 8116 | 8316 Tàu cao tốc cung ứng thuyền viên 1204 | 1605 | 1605 FRP
2008 | 2206 | 2610 | 3307 | 3307 phiên bản An ninh | 4008 | 5009 | 5009 phiên bản An ninh Tàu hỗ trợ khai thác dầu khí, phiên bản An ninh 6014 | 8016 CD Tàu Aid Tender
4810 Tàu dải phao 8317 Tàu ứng phó sự cố tràn dầu 1050 | 5312 | 6213 Tàu trực an toàn 4711 Tàu kéo hỗ trợ ngoài khơi 4513 | 4914 | 5515 Tàu kéo ATD | Tàu kéo ASD
Tàu ART | Pông-tông Stan | Pông-tông mô-đun | Sà lan hút bụng | Sà lan vận chuyển nhiên liệu | Sà lan gắn cẩu | Cẩu nổi | Sà lan hỗ trợ sinh hoạt ngoài khơi
ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI Tàu dịch vụ Walk-to-Work 9020 Tàu tiện ích 2510 | 3608 | 3911 | 4312 | 5514 | 6516 Tàu kéo hỗ trợ xử lý neo và cung ứng dịch vụ AHTS 75 | 120
150 | 180 | 200 Tàu cao tốc cung ứng thuyền viên 2008 | 2610 Tàu nghiên cứu 3609 | 6613 Tàu hỗ trợ nghiên cứu địa chấn 3508 | 4009 Giàn tự nâng 5632 P | 6136 P
7140 P | 8742 P Tàu dải cáp 5000 Tàu chuyên chở ngoài khơi 8500 Tàu Multi Cat 1205 | 1506 | 1908 | 1908 SD | 2108 | 2409 | 2510 | 2611 | 2613 | 2712 | 3013 | 3213
3315 DP2 Shoalbusters | Tàu kéo ATD | Tàu kéo ASD | Pông-tông Stan | Pông-tông mô-đun | Sà lan hút bụng | Sà lan vận chuyển nhiên liệu | Sà lan gắn cẩu | Sà lan hỗ trợ
sinh hoạt ngoài khơi
QUỐC PHÒNG & AN NINH Phòng không hạm | Tàu khu trục đa năng | Tàu khu trục đa nhiệm SIGMA 11515 | 10514 Tàu khu trục nhỏ và hộ tống SIGMA 10513 | 9813
9113 | 8113 Tàu tấn công nhanh SIGMA 7511 | 6811 | 6110 Crossover 139 Chiến đấu nhanh | 131 Tàu đổ bộ | 131 Chiến đấu | 131 Hậu cần | 123 Bản An ninh cao tốc
115 Bản An ninh Tàu tuần tra đại dương Cấp Hà Lan | 4300 Tầu tuần tra ngoài khơi 2600 | 2400 | 1800 | 1400 | 1000 | 950 | 850 Tàu Stan Patrol 6011 | 5509 | 5009
4207 | 3007 | 2205 FRP | 1605 | 1605 FRP | 1204 Tàu cao tốc cung ứng thuyền viên 5009 An ninh | 3307 An ninh Tàu đánh chặn 2605 | 2004 | 1503 | 1102 Xuồng cao
tốc thân cứng có thể bơm phồng 750 IB | 750 OB | 850 IB | 850 OB | 975 IB | 975 OB | 1050 IB | 1050 OB | 1125 IB | 1125 OB | 1200 IB | 1200 IB Cabin | 1200 OB Tàu đổ
bộ đóng theo yêu cầu khách hàng Rotterdam | Johan de Witt | Bay Class Tàu đổ bộ chở trực thăng 25000 | 23000 | 17000 | 15000 | 13000 | 11000 | 10000 | 9000 | 8000
7000 Tàu đổ bộ hậu cần 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 40 Tàu đổ bộ vận tải 120 | 100 | 80 Tàu đổ bộ nhanh 3607 Tàu đổ bộ chở quân và phương tiện 1604 Tàu tấn công nhanh
1604 Tàu hỗ trợ phục vụ Hải quân đóng theo yêu cầu khách hàng Karel Doorman Tàu hỗ trợ hải quân Amsterdam Tàu hỗ trợ hậu cần Loại cung cấp 16000 | Pelikaan
Tàu khảo sát thủy văn 6613 Snellius Tàu hỗ trợ đa nhiệm 3600 | 1600 | 660 Tàu huấn luyện trực thăng đa nhiệm Sycamore Tàu buồm huấn luyện 3500 | 3000 | 2630
DU THUYỀN Phiên bản giới hạn Amels 180 | 188 | 206 | 220 | 242 | 272 SeaXplorer 55 | 65 | 90 | 100 Tàu hỗ trợ du thuyền 4008 | 5009 | 6911 | 9016
NẠO VÉT Tàu hút xén thổi 250 | 350 | 450 | 500 | 650 Tàu nạo vét DOP 200 | 250 | 350 Tàu hút bụng tự hành 650 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 Tàu nạo vét MAD 4000 | 5600
Hệ thống ống hút vét 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 Bơm DOP 150 | 200 | 250 | 350 | 350 L | 450 L Trạm tăng áp 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 Tàu nạo vét
Shoalbusters | Tàu Multi Cats | Stan Tugs | Pông-tông Stan | Pông-tông mô-đun | Stan Tenders | Tàu Pushbusters | Sà lan Stan Hopper | Sà lan Split Hopper | Sà lan gắn cẩu nạo vét
VẬN TẢI CÔNG CỘNG Phà 1806 | 2206 | 2806 Phà nhanh 3209 | 3609 | 4010 | 4212 Xe buýt nước 2007 | 2407 | 3007 | 3207 Taxi nước 1004 | 1204 | 1606 Tàu chở hàng/
khách cao tốc 4512 | 5114 | 5510 | 6218 Phà hàng/khách 6616 E3 | 8017 Phà mô-đun 2010 | 2412 | 3012 | 3610 | 3612 | 3710 Phà chở ô tô 5212 | 7014 | 8117 | 8521 | 13023
Cầu tàu mô-đun | Sàn hạ cánh | Ụ nổi | Ụ nổi mô-đun | Pông-tông chằng buộc
ĐÁNH CÁ Tàu đánh cá thân bẹt 3608 Tàu đánh cua to 1600 Tàu đánh cá biển 2007 Stern Trawler | 2408 Long Liner | 2408 Stern Trawler | 2608 Scampi Vessel | 3208 Tàu
Purse Seiner Longliner 5913 Factory Trawler 5012 Tàu thu gom cá 2308 Tàu đánh bắt trai 2610 | 4310 Tàu đánh bắt hàu 2908 Tàu đánh bắt trai móng tay 4309 Tàu nghiên
cứu ngư nghiệp 3609 | 6613
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Tàu tiện ích 2510 | 3608 | 3911 | 4312 | 5514 | 6516 Tàu chở cá sống 4000 Tàu Multi Cat 1205 | 1506 | 1908 | 1908 SD | 2108 | 2409 Pông-tông
Stan 3011 | 4111 | 4113 | 4116 Tàu Stan Tug 1004 | 1205 | 1606 | 1606 Phá băng | 1907 | 1907 Phá băng | 2208 | 2309 | 2608 | 3011 | 4013 Tàu Pushy Cat 1004 | 1305 Bơm DOP
150 | 200 | 250 | 350 | 350 L | 450 L Tàu cao tốc cung ứng thuyền viên | Tàu Stan Tenders | Tàu chở hàng tổng hợp | Pông-tông Stan
DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG VÀ ĐƯỜNG BIỂN Tàu du lịch thám hiểm | Tàu du lịch ngày | Tàu du lịch trên sông
VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN Tàu chở container 800 | 900 | 1100 Open Top | 1700 | 2500 Tàu hàng tổng hợp ven biển 2750 Tàu chở hàng tổng hợp 3850 | 5000 | 8200
9200 | 11000 | 14000 | 19000 Tàu đổ bộ Stan Lander 4510 | 5612 Tàu RORO 1800 | 2300 Tàu chở dầu 800 | 2500 | 4150 | 5700 | 8000 | 23000 Tàu chở Khí hoá lỏng 1500
LNG | 3000 LNG | 6500 LNG | 7500 LNG Tàu chở dầu lớp Stan 5412 Tàu vận tải ngoài khơi 8500 Tàu hàng ngoài khơi 4500 | 6000 | 9000 Tàu chở hàng nặng 1600 | 1800
Tàu Stan Tugs | Tàu Shoalbusters | Pông-tông | Sà lan
VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA Ecoliner 1145 Tàu chở dầu 800 | 2500 | 4150 | 5700 | 8000 | 23000 Tàu Pusher Tug 2611 | 2811 ASD | 3613 | 4317 | 4619 Tàu đẩy 3009 Tàu đẩy mô
đun 1807 Tàu kéo Stan 1004 | 1205 | 1606 | 1606 Phá băng | 1907 | 1907 Phá băng | 2208 | 2309 | 2608 | 3011 | 4013 Tàu đẩy Shoalbuster 1907 | 2208S | 2308 | 2508 SD | 2509
2609 | 2709 Phá băng | 2709 | 2711 3009 | 3209 | 3311 | 3312 Phá băng | 3511 | 3512 | 3612 | 3815 SSD Pông-tông Stan | Pông-tông mô-đun | Cầu tàu mô-đun | Sà lan mở đáy
Sà lan chở nhiên liệu | Sà lan gắn cẩu | Ụ nổi | Ụ nổi mô-đun | Ụ nổi ngoài khơi dạng mô-đun
PÔNG-TÔNG & SÀ LAN Pông-tông Stan 3011 | 4111 | 5211 | 4512 | 4113 | 4113 HD | 5213 | 6313 | 4116 | 5216 | 6316 | 6316 Phá băng | 8916 Phá băng | 8916 SD | 5020
6120 | 7120 5224 | 6324 | 7524 | 8624 | 9127 | 9832 | 10932 | 12032 | 12136 | 13336 | 14536 Phao mạn tự dằn mớn nông 8605 Sà lan chở nhiên liệu nội địa 3109 | 4109
5109 | 4211 | 5211 6211 | 5113 6113 | 7113 | 8113 | 7216 Sà lan chở nhiên liệu ven biển & đi biển 7216 | 8116 | 8916 | 8320 | 9320 | 10320 Sà lan mở đáy nội địa 2908 | 4108
3611 | 4811 | 6011 4813 | 6013 7113 Sà lan mở đáy ven biển & đi biển 4813 | 6013 | 7113 | 6016 | 7116 | 8316 | 6020 | 7120 | 8320 Sà lan gắn cẩu chuyển tải 5224 | 6324
7524 | 8624 Sà lan gắn cẩu 3216 | 4015 | 4518 | 4020 | 4920 | 5224 | 6324 | 8025 Sà lan hỗ trợ sinh hoạt ngoài khơi 7120 Pông-tông phục vụ neo đậu 2404 Sà lan phục
vụ chuyển tải hàng rời 2405 | 2113 | 2413 | 2116
AN TOÀN VÀ KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG Giải pháp tại cảng để xử lý nước dằn InvaSave 300 Giải pháp cải tiến Retrofit LOFLO 30 | 60 | 90 Balcon 750 Thiết bị lọc khí SOx
N | R Tua-bin mô-đun năng lượng thủy triều 2402 Tàu rải phao 8317 Tàu tìm kiếm và cứu nạn 1906 Tàu PCCC 2406 Tàu ứng phó sự cố tràn dầu 1050 | 5312 | 6213 Tàu
trực an toàn 4711 Sà lan sản xuất nước ngọt | Tàu đa năng | Tàu hỗ trợ khảo sát địa chấn
DÂN DỤNG Quy hoạch môi trường | Ụ nổi | Ụ khô | Thiết bị vận chuyển | Triền đà | Sàn nâng/hạ tàu | Khu chuyển tàu | Cầu tàu | Cầu cất | Sàn công tác | Cung cấp nhà xưởng
thi công và sửa chữa | Tường nước bến tàu | Chắn sóng | Chống va | Cọc neo buộc tàu | Trung tâm huấn luyện | Văn phòng container dạng mô-đun | Nhà xưởng di động 2088
2089 | 4088 | 4089 Trạm cấp nguồn lưu động 2088 Kho chứa lưu động 2088 | 4088 Chỗ ở di động 2088 | 4088 Văn phòng di động 2088 | 4088
THI CÔNG MÔ-ĐUN Phà mô-đun 2010 | 2412 | 3012 3610 | 3710 | 3612 Tàu Multi Cat mô-đun 1205 | 1805 | 1807 | 2210 Pông-tông mô-đun 1212 | 2212 | 2415 | 3015 | 3617
Pông-tông phục vụ sinh hoạt và tăng áp dạng mô-đun 1810 Cầu tàu dạng mô-đun 2005 | 4802 | 6005 | 7505 Cầu cất dạng mô-đun 45 Tàu đẩy mô-đun 1807 Tàu dải ống
mô-đun 7310 Sà lan khoan mô-đun 2407 Tua-bin mô-đun năng lượng thủy triều 2402 Ụ nổi mô đun 5020 | 6020 | 7020 | 7026 | 8020 | 8026 | 10020 | 11026 | 11520 | 12526
12536 | 15026 | 15036 | 17526 18036 | 22026 | 21036 | 24526 | 24536 | 27536 | 31036
CHUYÊN DỤNG Tàu buồm huấn luyện 2630 | 3000 | 3500 Pông-tông đa năng 8017 Tàu kiểm ngư 900 Tàu huấn luyện trực thăng đa nhiệm 2300 Multi Buster 7020 Tàu
chữa cháy 1804 Tàu nghiên cứu Nam cực | Tàu chở hàng hóa hạt nhân

TRỤ SỞ
Gorinchem, Hà Lan
CÁC NHÀ MÁY ĐÓNG MỚI
Albwardy Damen, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập **
Amels *
Concordia Damen Shipbuilding *
Damen Dredging Equipment *
Damen Maaskant Shipyards Stellendam * **
Damen Schelde Naval Shipbuilding *
Damex Shipbuilding & Engineering, Cuba **
Damen Shipyards Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ
Damen Shipyards Bergum *
Damen Shipyards Cape Town, Nam Phi
Damen Shipyards Changde, Trung quốc
Damen Shipyards Den Helder * **
Damen Shipyards Galati, Romania
Damen Shipyards Gdynia, Ba Lan
Damen Shipyards Gorinchem *
Damen Shipyards Hardinxveld *
Damen Shipyards Kozle, Ba Lan
Damen Shipyards Singapore **
Damen Song Cam Shipyard, Việt Nam
Damen Yichang Shipyard, Trung quốc
Nakilat Damen Shipyards Qatar, Qatar
CÁC NHÀ MÁY SỬA CHỮA & HOÁN CẢI
Albwardy Damen, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập **
Damen Maaskant Shipyards Stellendam * **
Damen Oskarshamnsvarvet, Thụy Điển
Damen Shiprepair Amsterdam *
Damen Shiprepair Brest, Pháp
Damen Shiprepair Curaçao
Damen Shiprepair Dunkerque, Pháp
Damen Shiprepair Harbour & Voyage *
Damen Shiprepair Harlingen *
Damen Shiprepair Oranjewerf *
Damen Shiprepair Rotterdam *
Damen Shiprepair Van Brink Rotterdam *
Damen Shiprepair Vlissingen *
Damen Shipyards Den Helder * **
Damen Shipyards Singapore **
Damen Shipyards Texel *
Damen Verolme Rotterdam *
Damex Shipbuilding & Engineering, Cuba **

TRUNG TÂM DỊCH VỤ
Brixham Marine Services, Anh
Damen Services Rio de Janeiro, Brazil
Damen Services St. Johns, Canada
Damen Services Curaçao
Damen Services Djibouti
Damen Services Gorinchem *
Damen Services Jamaica
Damen Services Novorossiysk, Nga
Damen Services Port Harcourt, Nigeria
Damen Services Panama
Damen Services Singapore
Damen Services Dubai,
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập
Damen Services Trinidad & Tobago
Damen Services Brisbane, Úc
CÔNG TY HỖ TRỢ
Damen Anchor & Chain Factory (AKF) *
Damen Engineering Gdansk, Ba Lan
Damen Green Solutions *
Damen Marine Components *
Damen Marine Components Gdansk, Ba Lan
Damen Marine Components Jiangyin,
Trung quốc
Damen Marine Services *
Damen Schelde Marine Services Singapore
Damen Schelde Marine Services Vlissingen *
Damen Trading & Chartering *
Damen Trading Suzhou, Trung quốc
Damen Winch Technology *
Delta Marine Engineering *
Marine Design Engineering Mykolayiv, Ukraine
Marine Engineering Galati, Romania
Knud E. Hansen, Đan Mạch
Niron Staal *
Offshore Ship Designers *
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HỢP TÁC KINH DOANH
CHÂU MỸ

Armada de Colombia, Colombia
Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave), Ecuador
		
ASTIMAR 1, Mexico
TÀU
TRONG KHO
Blount Boats, Hoa Kỳ
Bollinger Shipyards, Hoa Kỳ
Caribbean Drydock Company, Cuba
Conrad Industries, Hoa Kỳ
Great Lakes Shipyards, Hoa Kỳ
		
GulfShip, Hoa Kỳ
TÀU BÀN GIAO
MỖI NĂM
Horizon Boatbuilders, Hoa Kỳ
Irving Shipbuilding, Canada
Irving Shipyards Inc., Hoa Kỳ
LaShip, Hoa Kỳ
Metal Shark Boatbuilders, Hoa Kỳ
North American Shipbuilding, Hoa Kỳ
Servicios Portuarios Integrados, Argentina
SDSM, Suriname
Tampa Ship, Hoa Kỳ
Wilson Sons, Brazil
		
TRUNG TÂM

XƯỞNG TOÀN THẾ GIỚI
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CHÂU PHI

Canal Naval Constructions, Ai Cập
Dar Assina’a Wa Assiana Albahria, Libya
Monkey Bay Shipyard, Malawi
West Atlantic Shipyard, Nigeria
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Pashaliman, Albania
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CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

189 Shipbuilding Company, Việt Nam
Afai Southern Shipyard, Trung Quốc
Dumas Tanjung Perak Shipyard, Indonesia
Far Eastern Shipbuilding and Repair Center, Nga
Ha Long Shipyard, Việt Nam
Pha Rung Shipyard, Việt Nam
Song Cam Shipbuilding, Việt Nam
Song Thu Corporation, Việt Nam
Steadfast Marine, Indonesia
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* công ty có trụ sở tại Hà Lan
** cả đóng mới và sửa chữa tàu
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H Ỗ T R Ợ TOÀ N C ẦU
Chúng tôi đặt mục tiêu làm cho mọi việc thuận lợi
nhất có thể. Điều này nghĩa là làm những gì quý vị
cần chúng tôi làm, ở bất cứ nơi nào.
Để hiện thực hóa điều này, chúng tôi cung cấp các
dịch vụ bao quát toàn bộ vòng đời của một con
tàu, xuyên suốt phạm vi của ngành hàng hải.
Đội ngũ bán hàng của chúng tôi, cũng như các
nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu, cùng với các
Trung tâm dịch vụ được đặt ở các vị trí chiến
lược, cũng đang hoạt động tích cực trên phạm vi
toàn cầu, với các văn phòng khu vực được đặt tại
các vị trí chiến lược nhằm đảm bảo quý vị có thể
liên hệ với chúng tôi nhanh chóng và dễ dàng.
Để tìm hiểu thêm về Damen, xin vào trang web
hoặc liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay:
đt +31 183 63 99 22
fax +31 183 63 21 89
info@damen.com
damen.com

T H Ị T R ƯỜ N G
n CẢNG & CHI NHÁNH CẢNG
n DẦU MỎ & KHÍ ĐỐT NGOÀI KHƠI
n ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI
n QUỐC PHÒNG & AN NINH
n DU THUYỀN
n NẠO VÉT
n VẬN TẢI CÔNG CỘNG
n DU LỊCH SÔNG VÀ BIỂN
n VẬN TẢI BIỂN
n VẬN TẢI NỘI ĐỊA
n PÔNG-TÔNG & SÀ LAN
n ĐÁNH CÁ
n NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
n AN TOÀN & KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG
n DÂN DỤNG
n CHUYÊN DỤNG

ĐỂ QUÝ VỊ LUÔN DẪN ĐẦU
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