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VỀ CHÚNG TÔI

Những giải pháp cơ điện tử  
tân tiến để nâng cao năng suất
Stäubli là nhà cung cấp giải pháp cơ điện tử 
toàn cầu với ba hoạt động cốt lõi: Bộ kết nối, 
Robot công nghiệp và Dệt may. Chúng tôi là 
một tập đoàn quốc tế hiện đang hoạt động tại 
29 quốc gia, với các đại lý ở 50 quốc gia trên 
bốn châu lục. 5.000 nhân viên của chúng tôi 
trên toàn cầu cùng cam kết hợp tác với khách 
hàng trong hầu hết các ngành công nghiệp 
để cung cấp cho những giải pháp toàn diện 
với sự hỗ trợ lâu dài.

Đổi mới từ năm đầu tiên

Được thành lập năm 1892 với mô hình là 
một xưởng sản xuất gia đình nằm bên bờ Hồ 
Zurich, Thuỵ Sĩ, Stäubli là một công ty tiên 
phong về cơ điện tử, bắt nguồn từ nền tảng 
về kỹ thuật đầy tự hào. Chúng tôi cũng là một 
tổ chức nhìn xa trông rộng, không ngừng tìm 
kiếm sự đổi mới tuyệt vời tiếp theo để giúp 
khách hàng của mình làm việc có năng suất, 
hiệu quả và bền vững hơn.

Vị thế toàn cầu

QQ 12 xưởng sản xuất công nghiệp
QQ Có mặt tại 29 quốc gia thông qua các chi 

nhánh kinh doanh và dịch vụ, nhằm cung 
cấp sự hỗ trợ tại địa phương

QQ Đại lý tại 50 quốc gia

Thành lập vào năm

tại Horgen, Thụy Sĩ

chuyên gia R&D 
và kỹ sư ứng 
dụng

phân đoạn 
công nghiệp

xưởng sản 
xuất công 
nghiệp

Có đơn vị 
kinh doanh ở

quốc gia

bằng sáng chế được duyệt 
hoặc đang chờ phê duyệt

nhân viên trên 
toàn thế giới

Kỹ sư dịch vụ khách 
hàng và kinh doanh

tỷ franc 
Thụy Sĩ 
doanh thu

1892

600

20
14

29

2.100

5.500 2.000
1,3



Tập đoàn quốc tế phục vụ mọi 
lĩnh vực công nghiệp

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi phục vụ khách hàng trên 

toàn thế giới có mong muốn tăng 

năng suất công nghiệp của họ mà 

không ảnh hưởng đến chất lượng, 

độ tin cậy hoặc độ an toàn.

Là một trong những nhà sản xuất hàng 
đầu về các hệ thống kết nối nhanh, Tập 
đoàn Stäubli đáp ứng nhu cầu kết nối cho 
tất cả các loại chất lỏng, khí, điện năng 
và dữ liệu. Bộ phận Robot công nghiệp 
của chúng tôi là một đấu thủ hàng đầu 

trên thế giới trong lĩnh vực tự động hóa 
công nghiệp, luôn mang đến kỹ thuật hiệu 
quả và đáng tin cậy trong dịch vụ và sự 
hỗ trợ của chúng tôi. Bộ phận Dệt may 
của Stäubli chế tạo một loạt các hệ thống 
tốc độ cao có chất lượng cho ngành công 
nghiệp dệt và cung cấp các giải pháp riêng 
biệt cho khách hàng. Niềm đam mê dành 
cho chất lượng và sự đổi mới mà chúng 
tôi được thừa hưởng từ kinh nghiệm phong 
phú trong công nghiệp, là động lực chính 
yếu của chúng tôi.

Sự gần gũi với  

khách hàng đồng nghĩa 

với việc chúng tôi duy trì 

mạng lưới toàn cầu mạnh 

mẽ trên toàn thế giới.
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Bộ kết nối

Robot công nghiệp

Dệt may

Bộ kết nối cho chất lỏng

Bộ kết nối điện
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Nền tảng công nghiệp 

vững mạnh cho phép 

chúng tôi mang lại các 

giải pháp theo yêu cầu 

của khách hàng.

Các giải pháp kết nối 
được thiết kế cho sự  
an toàn và đáng tin cậy

Kỹ thuật đầy cảm hứng, sự ham học hỏi và 
chuyên môn kỹ thuật thúc đẩy Stäubli tiếp 
tục phát triển các bộ kết nối sáng tạo và linh 
hoạt nhất. Phục vụ hàng loạt các ngành công 
nghiệp, chúng tôi có cả giải pháp kết nối tiêu 
chuẩn và theo yêu cầu của khách hàng cho 
tất cả các loại chất lỏng, khí và điện năng, và 
chuyên môn để hỗ trợ mọi ứng dụng.

Stäubli cung cấp giải pháp công nghệ tiên 
tiến cho ngành ô tô, đường sắt, thép, dược 
phẩm & hóa chất, hàng không, phòng vệ, 
truyền tải và phân phối điện, hạt nhân, điện 
tử, nhựa, đua xe mô tô, năng lượng thay thế, 
thử nghiệm và đo lường cũng như các ngành 
công nghiệp khác.

Dòng sản phẩm phong phú của chúng tôi 
bao gồm các kết nối nhanh và đa kết nối, 
cũng như các hệ thống thay đổi khuôn nhanh 
và bộ chuyển đổi dụng cụ robot công nghiệp. 
Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều 
mang lại hiệu suất, chất lượng, độ an toàn 
và độ tin cậy cao, được đảm bảo bởi danh 
tiếng và mạng lưới hỗ trợ toàn cầu được tin 
tưởng của Stäubli.

Tích hợp tính an toàn và tính bền vững

Các bộ kết nối của Stäubli đáp ứng các 
tiêu chuẩn cao nhất trong các ngành công 
nghiệp yêu cầu cao và cạnh tranh nhất, 
những ngành này có điều cốt lõi là hiệu 
suất, độ an toàn, độ bền, độ tin cậy và hiệu 
quả tuyệt đối.

BỘ KẾT NỐI

Hệ thống bộ kết nối cho chất lỏng

QQ Kết nối thả nhanh
QQ Hệ thống đa kết nối
QQ Bộ chuyển đổi dụng cụ robot công nghiệp
QQ Các giải pháp giữ cố định khuôn
QQ Xe đẩy và bảng thay đổi dụng cụ

Hệ thống bộ kết nối điện

QQ Bộ kết nối công nghiệp
QQ Bộ kết nối cho hệ thống tự động
QQ Bộ kết nối cho năng lượng tái sinh
QQ Phụ kiện thử nghiệm và đo lường
QQ Bộ kết nối dùng cho ngành y
QQ Công nghệ kết nối MULTILAM



Tin cậy ở mọi  
kết nối, linh hoạt  
cho mọi ứng dụng 

BỘ KẾT NỐI CHO CHẤT LỎNG
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Kết nối thả nhanh và đa kết nối

Các giải pháp kết nối Stäubli có thiết kế linh 
hoạt, theo mô đun, cho phép xử lý nhiều loại 
chất lỏng, áp suất, nhiệt độ, mức chân không 
và môi trường làm việc đa dạng. Một loạt các 
vòng đệm, van và các công nghệ khóa làm 
cho các giải pháp này thích ứng với nhiều 
ứng dụng, bao gồm khí nén, không khí thở, 
thủy lực, nhiên liệu thay thế, quản lý nhiệt 
và hơn thế nữa.

Bộ chuyển đổi dụng cụ robot công 

nghiệp

Chuyên môn độc đáo của Stäubli trong cả 
bộ kết nối và robot công nghiệp đều hướng 
đến chế tạo hệ thống bộ chuyển đổi dụng 

cụ robot công nghiệp tiên tiến của chúng tôi. 
Dựa vào các dây chuyền sản xuất tự động 
trên toàn thế giới, bộ chuyển đổi dụng cụ 
của Stäubli giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng về sản xuất linh hoạt, đồng thời đảm 
bảo an toàn tối ưu.

Hệ thống thay đổi khuôn nhanh

Được biết đến rộng rãi trong ngành nhựa về 
việc mang lại tầm hiệu quả mới cho các hoạt 
động đúc khuôn, các giải pháp hoàn thiện 
của Stäubli, bao gồm thiết bị để đóng khuôn 
và giữ cố định khuôn, kết nối năng lượng, xử 
lý và gia công các bộ phận, giảm thiểu thời 
gian lãng phí của khâu chuẩn bị và logistics 
tại mỗi bước của quá trình sản xuất.

Thị trường:
Năng lượng thay thế
Phòng vệ
Dụng cụ máy
Đua xe mô tô
Hạt nhân
Hoạt động ngoài khơi
Dược phẩm / Hóa chất
Nhựa
Ngành công nghiệp thép
Vận tải
và nhiều lĩnh vực khác...



Các giải pháp  
phù hợp với những 
yêu cầu của từng 
ngành công nghiệp

BỘ KẾT NỐI ĐIỆN
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Bộ kết nối điện

Bộ kết nối điện Stäubli đáp ứng mọi mong 
đợi về công nghệ kết nối tiên tiến và các giải 
pháp tinh vi bao gồm toàn bộ phạm vi từ các 
bộ phận đơn đến các hệ thống có độ phức 
tạp cao.

Hiệu suất cao, độ tin cậy lâu dài và  

chu kỳ kết nối cao nhất 

Để kết nối tất cả các loại ứng dụng công 
nghiệp, các phụ kiện thử nghiệm và đo 
lường cũng như các thiết bị y tế và quy trình 
lắp đặt, không có sản phẩm nào có thể so 
bì với tính an toàn, chính xác và độ tin cậy 
trong sản phẩm của chúng tôi. Ngành công 
nghiệp truyền tải và phân phối điện đặt niềm 
tin vào bộ kết nối đáng tin cậy của chúng tôi 
trong thời gian dài đối với tất cả các khu vực 
điện áp. Ngành công nghiệp ô tô tin dùng 
các bộ kết nối hiệu quả cao của chúng tôi 
cho các ứng dụng hàn điểm trên các dòng 
sản phẩm ô tô. 

Độ tin cậy tối đa trong môi trường  

khắc nghiệt

Truyền tải dòng cao, thiết kế nhỏ gọn, trọng 
lượng nhẹ và khả năng kháng rung mạnh 
rất quan trọng trong tất cả các ngành công 
nghiệp vận tải. Các sản phẩm của chúng tôi 
đáp ứng những nhu cầu này một cách hoàn 
hảo nhờ vào các giải pháp trên tàu trong 
công nghệ di động điện tử và hàng không 
vũ trụ, các ứng dụng đầu máy xe lửa trong 
đường sắt và kết nối cơ sở hạ tầng. 

Sự đổi mới và lãnh đạo

Trong lĩnh vực năng lượng thay thế đang ngày 
càng phát triển, chủ yếu trong ngành năng 
lượng mặt trời, các sản phẩm của chúng tôi 
đã được thiết lập các tiêu chuẩn từ những năm 
1990. Với hơn 1 tỷ linh kiện đầu nối quang 
điện được lắp đặt thành công trên toàn thế 
giới, chúng tôi là công ty dẫn đầu thị trường 
toàn cầu. Cốt lõi của tất cả các sản phẩm của 
chúng tôi là công nghệ kết nối MULTILAM 
độc đáo cho phép truyền năng lượng với hiệu 
quả cao và tuổi thọ dài. Các sản phẩm của 
chúng tôi, ở cả dạng tiêu chuẩn và làm theo 
đơn hàng, đều được thiết kế phù hợp với yêu 
cầu của nhiều ứng dụng công nghiệp. 

Thị trường:
Năng lượng thay thế
Truyền tải và 
phân phối điện
Thử nghiệm và Đo lường
Đường sắt
Công nghệ di động điện tử
Hàng không vũ trụ
Tự động hóa
và nhiều lĩnh vực khác...
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Robot của chúng tôi được 

thiết kế để ít tiêu thụ điện và 

sử dụng năng lượng hiệu 

quả. Chất lượng cao đồng 

nghĩa với việc các robot này 

sẽ vận hành một cách đáng 

tin cậy trong thời gian dài, 

đồng thời duy trì hành trình 

chính xác.

Man and Machine

Stäubli tập trung vào sự hợp tác giữa con 
người và máy móc. Với phương châm đó, 
chúng tôi cung cấp không chỉ các robot hiệu 
suất cao để thực hiện các nhiệm vụ khó khăn 
hoặc nguy hiểm, mà còn cung cấp các gói 
dịch vụ và hỗ trợ đi kèm. 

Chúng tôi ngày càng quan tâm đến nhiều 
phân đoạn công nghiệp cho "các giải pháp 
robot hợp tác" hỗ trợ người vận hành ngay 
cả trong các công việc khó khăn, nguy hiểm 
hoặc lặp đi lặp lại. Nhờ những nỗ lực phát 
triển có mục tiêu của chúng tôi mà tầm nhìn 
đó giờ đây đã trở thành hiện thực. Giờ đây, 
robot và con người có thể cùng nhau làm 
việc trong một môi trường an toàn mà không 
có trở ngại vật lý nào.

Chúng tôi hợp tác với khách hàng một cách 
lâu dài để phát triển các giải pháp tự động 
hóa cho cả những nhu cầu chuyên biệt nhất, 
với sự nhấn mạnh liên tục về năng suất, thời 
gian lãng phí thấp nhất, và những kết quả 
đặc biệt.

Với một phạm vi sản phẩm toàn diện, từ 
robot nhỏ gọn, 4 trục đến những robot trung 
bình và tải nặng lên đến 150 kg, cũng như 
bộ điều khiển và phần mềm, Stäubli cung 
cấp các giải pháp thay đổi cục diện cho một 
phạm vi các ứng dụng rộng lớn trong tất cả 
các ngành công nghiệp và các phân đoạn thị 
trường: thực phẩm, khoa học đời sống, gia 
công, sơn, nhựa, chất bán dẫn, quang điện 
và hơn thế nữa.

ROBOT CÔNG NGHIỆP



Hiệu suất sạch và 
nhất quán

ROBOT CÔNG NGHIỆP
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Để đáp ứng nhu cầu của mọi ngành  

công nghiệp, Stäubli đã phát triển các 

giải pháp chuyên nghiệp cụ thể cho tất 

cả các lĩnh vực và ứng dụng, bao gồm  

cả các lĩnh vực sau:

Ngành công nghiệp thông thường

Các cánh tay robot công nghiệp tốc độ cao và 
độ chính xác cao của Stäubli được thiết kế để 
tối ưu hóa hiệu quả và tăng sản lượng bằng 
cách tự động hoá nhiều quy trình khác nhau, 
chẳng hạn như xử lý, lắp ráp, xếp dỡ hàng, 
kiểm tra và làm sạch, ngay cả khi những quy 
trình đó đòi hỏi hành trình phức tạp.

Ngành công nghiệp thực phẩm

Ở lĩnh vực tự động hóa trong ngành công 
nghiệp thực phẩm, các robot của Stäubli 
có đặc điểm ấn tượng với thiết kế vệ sinh, 
đáng tin cậy và thời gian hoạt động đặc biệt. 
Những cỗ máy này hoạt động vượt trội, thậm 
chí cả trong quá trình sản xuất hàng loạt các 
sản phẩm thực phẩm mở và có thể dễ dàng 
quản lý một loạt các bước làm việc, bao gồm 
xử lý, phân loại, cắt và xếp dỡ hàng.

Điện tử và quang điện

Stäubli ESD và robot phòng sạch mang lại 
độ chính xác và tốc độ vượt trội cho nhiều 
ứng dụng được kiểm soát một cách chính 
xác trong ngành điện tử, bán dẫn, quang 
điện và các ngành công nghiệp khác.

Khoa học đời sống

Tiêu chuẩn an toàn cao, phát thải các hạt 
nhỏ, bề mặt dễ làm sạch và độ tin cậy nổi 
tiếng của Stäubli đã tạo ra những robot đặt 
trong phòng sạch và vô trùng với tiêu chuẩn 
xuất sắc trong ngành y tế, dược phẩm và 
công nghệ sinh học, cũng như trong các 
bệnh viện và phòng thí nghiệm nghiên cứu.

Thị trường:
Hàng không vũ trụ
Ngành ô tô
Điện tử
Nhựa
Quang điện
Chế biến thực 
phẩm
và nhiều lĩnh vực 
khác...
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Các sản phẩm và dịch vụ của 

chúng tôi bao gồm từ khâu 

chuẩn bị dệt, giải pháp  

mở miệng vải cho dệt khung 

và dệt Jacquard, cho đến các 

hệ thống dệt thảm và hàng 

dệt kỹ thuật, các giải pháp tự 

động hóa cho ngành  

công nghiệp dệt kim. 

Kỹ thuật dệt, 
tập trung vào năng suất

Ngành công nghiệp dệt đã tin dùng Stäubli 
như một nhà cung cấp giải pháp tin cậy trong 
hơn một thế kỷ. Lịch sử trong lĩnh vực cơ điện 
tử mang lại cho chúng tôi một nền tảng vững 
chắc. Niềm đam mê đổi mới cho phép chúng 
tôi mang thiết bị dệt may mũi nhọn đến thị 
trường, và phát triển các giải pháp độc đáo, 
riêng biệt. Và điều quan trọng nhất là cam 
kết mạnh mẽ của chúng tôi để hỗ trợ cho 
khách hàng và đảm bảo rằng khách hàng 
của chúng tôi đạt được năng suất cao hơn, 
ít lãng phí hơn và kết quả tốt hơn, dù họ có 
ở bất cứ nơi đâu.

Đối tác: Yếu tố then chốt

Stäubli đảm bảo về chất lượng, độ tin cậy 
và hiệu suất cao trong mỗi sản phẩm của 
chúng tôi. Thế nhưng để giúp khách hàng 
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành 
công nghiệp về năng suất cao lại cần thêm 
sự hỗ trợ. Sự hợp tác với khách hàng của 
chúng tôi trên toàn thế giới nhằm cung cấp 
dịch vụ cá nhân và hỗ trợ họ là chìa khóa để 
đảm bảo sản xuất hiệu quả và thời gian lãng 
phí thấp nhất.

DỆT MAY



Hệ thống và giải pháp
cho hầu hết các  
ứng dụng yêu cầu

DỆT MAY
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Thời trang

Hầu như bất kỳ sản phẩm thời trang dệt may 
nào, chẳng hạn như bộ vét thiết kế tao nhã, 
một màu cho tới may áo sơ mi tinh xảo, quần 
denim, đồ thể thao ngoài trời hoặc thậm chí 
phụ kiện đồ lót và tất vớ liền quần mang lại 
trải nghiệm cảm giác bó sát, đều được hỗ trợ 
bởi máy móc hoặc và các giải pháp tự động 
từ các sản phẩm đa dạng của Stäubli cho 
ngành công nghiệp dệt may. 

Dệt may gia đình

Nhờ các hệ thống và các giải pháp tự động 
hóa của Stäubli, các hãng dệt có thể tạo ra 
các loại vải dùng cho những căn nhà ấm 
cúng và thời thượng: từ đệm có chất lượng, 
khăn trải giường và áo gối, và khăn vải lông 
mịn giúp tăng tính tiện nghi cho màn cửa và 
nệm ghế hiện đại dành cho các phong cách 
riêng biệt, cũng như khăn trải bàn.

Sàn nhà

Nhờ hệ thống thảm Schönherr, Tập đoàn 
Stäubli cung cấp các hệ thống dệt may hỗ trợ 
việc tạo ra các tấm thảm trải sàn dạng vòng 
hoặc nhung giữa các bức tường tại khu vực 
có độ mài mòn cao, như trong các khách sạn 
và văn phòng, thậm chí trong lĩnh vực vận tải 
(tàu hỏa hoặc máy bay) hoặc thảm trải có kích 
thước bất kỳ, chiều rộng lên đến 5,3 m.

Ngành ô tô 

Một số bộ phận thân nhất định cũng như nội 
thất của tất cả các loại xe cơ giới - từ thảm 
sàn, đệm ghế đến tấm trần xe - đều cần sản 
phẩm dệt may. Sự quan tâm đến an toàn 
ngày càng tăng đã dẫn đến việc đưa vào 
những túi khí phòng hộ gắn ở hai bên ghế 
và trên nóc xe. Stäubli đưa ra các giải pháp 
dệt có thể đáp ứng các yêu cầu phức tạp.

Bảo hộ

Thiết bị máy móc của Stäubli hỗ trợ việc tạo 
ra các thiết bị bảo hộ cho con người. Các dây 
đai nâng trọng tải nặng, dây đai nhảy dù, dây 
đai hỗ trợ an toàn, móc và dây an toàn cho 
những người leo núi tự do và dây đai của 
băng tải truyền hàng hoá.

Hàng dệt kỹ thuật tân tiến

Thiết bị máy móc Stäubli dùng cho các loại 
hàng dệt may cụ thể đem lại khả năng kết 
hợp nhiều nguyên liệu sợi vào vải dệt và 
sản xuất các chủng loại vải nhiều lớp có 
độ dày khác nhau hoặc các loại vải cách 
lớp mới. Điều này cho phép các nhà thiết 
kế sản phẩm của các lĩnh vực linh hoạt, 
chẳng hạn như xây dựng, năng lượng, y 
tế, nông nghiệp, địa chất hoặc ô tô, tạo ra 
các sản phẩm dệt may tích hợp mới, chưa 
từng xuất hiện.

Thị trường:
Thời trang và vớ
Dệt may gia đình
Ngành ô tô
Bảo hộ
Thảm lót
và nhiều lĩnh vực khác...



Tối ưu quá trình
với thiết bị máy móc
dệt may sáng tạo

DỆT MAY
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Chuẩn bị dệt

Các xưởng dệt cần phải đảm bảo luồng 
nguyên vật liệu tối ưu. Công nghệ sợi dọc 
phải sẵn sàng vào đúng thời điểm, với đúng 
số lượng và chất lượng yêu cầu. Stäubli cung 
cấp nhiều sản phẩm dùng cho sự tự động 
hóa và tối ưu hóa quy trình chuẩn bị dệt: các 
máy luồn go tự động, máy nối sợi dọc và máy 
tách sợi đa lớp.

Dệt khung

Công nghệ mở miệng vải chính xác cùng tốc 
độ cao áp dụng đối với tất cả các loại phương 
pháp dệt nền, vải có hoa văn, dệt nhung đôi 
và hàng dệt may kỹ thuật. Công nghệ dẫn 
động cam và khung kéo sợi của Stäubli đã 
vượt qua những thách thức này một cách 
hoàn hảo, đồng thời thiết lập các tiêu chuẩn 
toàn cầu và mang lại độ bền cực cao kèm 
theo cấu trúc siêu bền.

Dệt Jacquard

Được đánh giá cao trên toàn thế giới với tư 
cách là hãng sản xuất máy Jacquard tiên tiến 
hàng đầu, Stäubli cung cấp nhiều loại máy 
hoạt động ở tốc độ cao nhất cùng sự chính 
xác tối đa để liên tục tạo ra chất lượng vải cao 
cấp đối với các loại vải khổ hẹp và phẳng, sợi 
bông cho tới vải trải thảm và nhung.

Dệt thảm

Tính linh hoạt là chìa khóa đối với các nhà 
máy dệt thảm nhằm đáp ứng các yêu cầu 
của khách hàng ngày càng thay đổi nhanh 
chóng. Nhờ có hệ thống thảm Schönherr, 
Tập đoàn Stäubli cung cấp các hệ thống 
dệt với các giải pháp mở miệng vải hàng 
đầu. Điều này cho phép các hãng dệt vải 
chọn lựa được phương pháp tối ưu trong 
số các phương pháp dệt nhung và kiểu dệt 
nền nhằm đem lại nhiều chủng loại thảm có 
chất lượng cũng như các công nghệ hoa văn 
ngang cho các thiết kế mới hợp thời trang.

Dệt may kỹ thuật

Nhờ tận dụng các hệ thống dệt vải kỹ thuật, 
tập đoàn Stäubli hỗ trợ các hãng dệt may 
tăng cường danh mục đầu tư của khách 
hàng đồng thời hợp tác với các ngành phi 
dệt may trong việc tạo ra các cách dệt mới, 
từ công nghệ cách lớp phức tạp đến công 
nghệ dệt 3D và đa lớp chuyên dụng với độ 
dày khác nhau đối với bất kỳ ứng dụng khả 
thi nào.

Giải pháp tự động hóa cho hàng dệt kim

Stäubli cung cấp các hệ thống điều khiển 
điện tử đối với các máy dệt kim sản phẩm vớ 
và hàng dệt kim, một thiết bị đóng mũi vớ tự 
động dành cho sản xuất vớ, cũng như các hệ 
thống giám sát sản xuất và lập trình đồ hoạ.



1982
Hợp tác với tập đoàn 
Unimation Inc. / Mỹ  
Sản xuất robot PUMA 
tại Telford / Vương 
quốc Anh

1900
Phát triển khung kéo sợi cho 
ngành công nghiệp dệt

1892
Thành lập công ty 
Schelling & Staubli 
tại Horgen / Zurich, 
Thụy Sĩ

1956
Đa dạng hóa thành 
thủy lực và khí nén với 
việc sản xuất các kết 
nối hoạt động nhanh 
chóng
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1998
Mua lại từ Schönherr - 
nhà sản xuất các máy 
móc thiết bị dệt thảm 
Đức, được thành lập vào 
năm 1852

2004
Mua lại quyền sở hữu về 
robot của Bosch Rexroth

2002 
Mua lại Multi-Contact, nhà 
sản xuất các hệ thống kết 
nối điện tử được thành lập 
vào năm 1962 tại Basel, 
Thụy Sĩ

1983
Mua lại sản xuất máy 
Jacquard từ Verdol SA 
ở Lyon, Pháp, thành lập 
vào năm 1883

Chất lượng là  
nhiệm vụ và động lực 
thúc đẩy của Stäubli
Kể từ năm 1892 Tập đoàn Stäubli đã mở 
rộng cả về công nghệ lẫn về địa lý. Ngay từ 
năm 1909, Stäubli thiết lập xưởng sản xuất 
đầu tiên của mình ở Pháp, tiếp theo là mở 
rộng thêm sang các nước châu Âu, châu Mỹ, 
Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc. 
Khởi đầu là một nhà tiên phong về công nghệ 
và là đối tác đáng tin cậy trong ngành dệt, 
tập đoàn Stäubli đã mở rộng chuyên môn 
của mình sang lĩnh vực giải pháp kết nối, 
trước hết là các kết nối nhanh cho khí nén và 

thủy lực và sau đó là lĩnh vực điện năng và 
dữ liệu. Nhờ việc mua lại công ty Unimation - 
nhà tiên phong nổi tiếng trong lĩnh vực robot 
công nghiệp - Tập đoàn Stäubli tiếp tục đẩy 
mạnh phát triển ở một trong những ngành 
công nghiệp sáng tạo và tiên tiến nhất. Trên 
cơ sở kiến thức chuyên môn và nền tảng kỹ 
thuật toàn diện này, chúng tôi hợp tác với 
khách hàng trên toàn thế giới để cung cấp 
các giải pháp hiệu quả nhất cho các ứng 
dụng của họ.

KỸ THUẬT RA ĐỜI TỪ NĂM 1892



Vị thế toàn cầu của  
Tập đoàn Stäubli
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