
 Chúng tôi cung cấp giao hàng nhanh chóng, sản phẩm chất
 lượng cao và giá thấp hơn cho khách hàng

Đi�m m�nh c�a dòng s�n 
ph�m dao c�i ch�n Conic

CÔNG NGH� NH�T B�N
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Dao cối chất lượng �êu chuẩn

Kiểm soát chất lượng

■Tiêu chuẩn ISO 9001
    Nhà máy của chúng tôi được quản lý trên tiêu chuẩn ISO 9001

■ Kiểm soát chất lượng
    Kích thước, độ cứng, độ nhám bề mặt, tất cả những điều kiện đó được kiểm soát 
    bởi các kỹ sư giàu kinh nghiệm và tất cả các sản phẩm CONIC tự hào là chất lượng 
    NHẬT BẢN làm khách hàng hài lòng

Kiểm soát chất lượng CONIC dựa trên �êu chuẩn sau

Xử lý nhiệt một phần cứng

Sử dụng nhiệt luyện công suất cao để xử lý nhiệt một phần đầu tiếp xúc.
Độ mài mòn của dao cối chấn loại EURO là 25% so với dụng cụ thông thường khi thực hiện chấn 
12.600 lần, và sự khác biệt về độ mòn so với loại thông thường có xu hướng tăng lên khi số lần 
chấn tăng lên
Độ cứng trung bình : HRC54-60

Kiểm tra chấn Thép tấm không gỉ Độ dày 1,0mm

 Xử lý nhiệt 

 Xử lý nhiệt toàn bộ

Dao cối loại đặc biệt

Chúng tôi giữ bản vẽ của các dao cối đặc biệt.
Vì vậy, thật dễ dàng để đặt hàng nhiều lần.

Thực hiện xử lý nhiệt chất lượng cao
Đảm bảo độ cứng ổn định và chính xác
Độ cứng trung bình: HRC54-49



Liên hệ

Trung tâm tư vấn của chúng tôi

Ứng dụng trên điện thoại di động cho iOS và Android

Công nghệ cho tương lai

Chi tiết

Mọi người đều có thể tải xuống ứng dụng này miễn phí.
Bạn có thể gửi yêu cầu báo giá qua ứng dụng, giúp tránh xảy ra 
nhiều rắc rối vì có thể bộ phận mua hàng không hiểu hoặc hiểu 
sai yêu cầu của bạn.Quản trị viên có thể dễ dàng phê duyệt bằng 
cách sử dụng chức năng phê duyệt của hệ thống này, bạn có thể 
yên tâm sử dụng vì hệ thống có chức năng phê duyệt người có 
thẩm quyền để đặt hàng.Chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống 
điện thoại di động của bạn để trải nghiệm.

Trung tâm chuyên về chày cối đột

Thông tin kĩ thuật

Chúng tôi đăng tải tất cả thông tin kỹ thuật trên trang web của mình. Khách 
hàng luôn có thể tìm hiểu các công nghệ có lịch sử 40 năm của công ty 
trên trang web.

Đăng tải đầy đủ thông �n kỹ thuật trên trang web của chúng tôi

Website : https://www.conic.co.jp/en/tech/bending_tools.html

*It may not be available depending on the area.

Nhân viên tư vấn của chúng tôi đều là những nhân viên chuyên nghiệp 
đã qua đào tạo.Vui lòng hỏi bất cứ điều gì về chày cối để được tư vấn.

Tải ứng dụng cho điện thoại tại đây



Tải xuống cho điện thoại di động của bạn
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AMADA TYPE TOOLING

TRUMPF TYPE TOOLING

MURATA TYPE TOOLING

KOMATSU TYPE TOOLING

TOYOKOKI TYPE TOOLING

NISSHINBO TYPE TOOLING

DANH MỤC SẢN PHẨM

DAO CHẤN HIỆU SUẤT CAO CỦA CONIC

CÁC SẢN PHẨM ĐANG CUNG CẤP

Nhà phân phối
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