
  
          HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỘI THẢO 
       [CÔNG NGHỆ GIA CÔNG SIÊU CHÍNH XÁC] 
 

Ngày : Thứ 6, ngày 02/08/2019   
       Giờ đón khách: 12:00 PM   
       Hội thảo:  13:00 PM~17:20 PM 
       Tiệc tối:   17:30 PM~19:30 PM   
         

Địa điểm：HOTEL du PARC ( Khách sạn Hanoi Nikko cũ) 

      Số 84,Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
 
Nhà tổ chức:  NS TOOL CO., LTD 
 
Đồng tổ chức: MAKINO VIETNAM CO., LTD 
              C&G SYSTEMS INC. 
              MST Corporation 
              KAMOGAWA VIETNAM CO., LTD 

Nhà tài trợ：Vietnam Japan Die & mold Club 

 

THỜI GIAN BIỂU  

12:00    Phục vụ trà chào đón 

13:00-13:10  Phát biểu Khai mạc 

13:05-13:55  Phát biểu của MST Corporation 

14:05-14:15  Nghỉ giải lao 

14:15-15:00  Phát biểu của C&G SYSTES 

15:00-15:30  Giới thiệu sản phẩm mẫu 

15:30-16:15  Phát biểu của MAKINO 

16:15-16:25  Nghỉ giải lao  

16:25-17:10  Phát biểu của NS TOOL 

17:10-17:20  Rút thăm may mắn  

17:20        Bế mạc 

17:30-19:30  Tiệc tối        

Thông tin về tổ chức hội thảo công nghệ 
 
Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp chế tạo 

tại Việt Nam đang đạt được những bước tiến vượt bậc. 

Chúng tôi tổ chức hội thảo lần này để giới thiệu kỹ thuật 

gia công mới cho Khách hàng gia công khuôn và gia 

công linh kiện. 

Vì vậy,bên cạnh thuyết trình về sản phẩm và kỹ thuật, 

chúng tôi còn thiết lập không gian trưng vày các mẫu 

linh kiện gia công. 

Xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của Quý Công ty.   

 
 
 

NS TOOL 
Giám đốc Kinh doanh Quốc tế 
Yuji Goto 
 



 

MAKINO VIETNAM CO., LTD 
 

Nội dung : Giới thiệu các điển hình gia công dùng công cụ đường kính nhỏ mới nhất  
     

Không chỉ tại Nhật Bản mà các nước khác trong châu Á, việc rút ngắn công đoạn gia công  

bằng phương pháp EDM hay công đoạn mài đang được nỗ lực thực hiện. 

Bên cạnh đó việc ứng dụng các công cụ mới nhất như cBN, PCD đang gia tăng.  

Vì vậy, chúng tôi giới thiệu các điển hình gia công và xu hướng vận động của thị trường.  

 

 
 
Phó giám đốc bộ phận kỹ thuật gia công Jun KANAYA 

 

MST Corporation 
 

Nội dung: [Giới thiệu cán kẹp phù hợp nhất trong gia công siêu chính xác, gia công siêu nhỏ  

           và tầm quan trọng của bảo trì] 

         Giới thiệu cán kẹp 「SLIMLINE Black UNO」cho gia công siêu chính xác, gia công siêu nhỏ và 

           dụng cụ bảo dưỡng [ DUST] &[CHECK MATE] 

 

 

 
 
Phó giám đốc Bộ phận kinh doanh nước ngoài Takayoki Zaitsu 
 

NS TOOL CO.,LTD 
 

Nội dung : 『 Giới thiệu dao phay ứng dụng trong gia công cắt gọt chính xác và siêu nhỏ』 

         
           Giới thiệu phương pháp gia công cắt gọt siêu nhỏ và công cụ mới nhất cho cơ khí chính xác 

  
 
 
 
 
 Bộ phận kinh doanh nước ngoài: Shuji Kodama 
  

C&G Systems Inc. 
 

Nội dung : [ Nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm bằng kỹ thuật CAD/ CAM mới nhất] 

     Giới thiệu các điển hình và chức năng tiên tiến của dụng cụ CAM trong việc thực hiện nâng cao năng lực  

         sản xuất và nâng cao lượng sản phẩm. 

 
Bộ phận kinh doanh nước ngoài -Trưởng nhóm kỹ thuật nước ngoài: Ryo ISHIYAMA                                 
             


