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Vì máy đột mâm xoay (turret punch press) sử dụng nhiều khuôn nên việc quản lý khuôn tốn nhiều công sức.
Một phương pháp để đơn giản hóa việc quản lý này là “quản lý mã khuôn”.
Đặc biệt với khuôn đột các hình dạng đặc biệt và khuôn tạo hình sẽ được đặt “Mã định danh” để đơn giản hóa việc quản lý.

Việc thêm “mã định danh” cho khuôn đột thông thường, khuôn đột hình dạng đặc biệt và khuôn tạo hình sẽ đem đến 
các lợi ích sau:

1. Có thể quản lý thống nhất khuôn, bản vẽ gia công kim loại tấm, danh sách công cụ tự động hoặc chỉ thị sản xuất…
2. Khi đặt hàng khuôn lặp lại chỉ cần sử dụng mã là có thể đặt hàng một cách dễ dàng.

Về quản lý mã khuôn 

Tiếp mặt sau
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00125-23

Hiện tại CONIC có khắc mã lên trên khuôn đột theo nguyện vọng của khách 
hàng. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc ghi mã lên khuôn (hiển thị 
theo số trong tiếng Anh)

1. Chỉ hiện thị mã khuôn. Ví dụ: 00125-23 C=0.15
2. Hiển thị cùng lúc mã khuôn, hình dạng, kích thước. Ví dụ: 00125-23 
Special Shape 10X20 C=0.15
3. Chỉ hiển thị hình dạng, kích thước. Ví dụ: Special Shape C=0.15

CONIC chấp nhận các loại mã hóa khuôn, hãy gửi yêu cầu cả những mã mang 
đặc trưng của khách hàng.
(Số bản vẽ + số khuôn cũng có thể làm được. Ví dụ: NC1082-01)

Mã định danh giúp quản lý 
đơn giản, đặt hàng dễ dàng!

Chương trình tự động       Danh sách khuôn

Số của ổ khuôn                   Tên khuôn             Trạm (cơ)
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ID 00127-23

Tên bộ phận
Mã số định danh 00125-23

Mã số định danh 00127-23

Số bản vẽ  NC 1082 Công ty
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Con dấu thể hiện số lô hàng và ngày sản xuất

Gần đây để bảo đảm chất lượng sản phẩm thì tính cần thiết của việc quản lý lô hàng và ngày tháng sản 
xuất hàng hóa càng tăng cao. Dưới đây sẽ giới thiệu 2 loại con dấu đáp ứng thông tin liên quan đến sản 
phẩm theo chứng chỉ ISO là “số lô hàng” và “ngày tháng”

Hãy sử dụng Numbering Tool thể hiện số lô hàng.
Số lô hàng có thể thay đổi một cách nhanh chóng bằng kết cấu xoay.

Giới thiệu khuôn làm con d ấu

Dấu để quản lý lô hàng “Numbering tool”

Hãy sử dụng Date mark tool để thể hiện ngày tháng năm sản xuất.
Ngày tháng có thể thay đổi một cách dễ dàng bằng cách đưa tua-vít vào mũi tên chính giữa và xoay.

Về ngày tháng có các loại sau:
•  Loại thể hiện năm và tháng
•  Loại thể hiện tháng
•  Loại thể hiện năm
Có thể làm các con dấu khác theo yêu cầu.

Dấu để ghi ngày tháng sản xuất “ Date mark tool”
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•  Phân chia chữ thành 12 hàng nên có thể tự do lựa chọn nội dung.
(Thông thường gồm số từ 0 ~ 9, dấu gạch ngang, khoảng trắng)
•  Số lượng kí tự: 5 kí tự.
•  Đối với khuôn làm con dấu sẽ được sử dụng vật liệu 
HSS với độ bền ưu việt.

Áp dụng:
•  Thể hiện số lô hàng sản xuất
•  Thể hiện ngày tháng năm sản xuất
•  Thể hiện số các bộ phận …

Xoay vòng quay của con dấu
để dễ dàng thay đổi con số!

Chỉ cần một lần vặn bằng tua-vít
có thể thay đổi ngày tháng.
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Ngoài những con dấu được giới thiệu trên đây, CONIC cũng có thể cung cấp nhiều chủng loại dấu khác.
Hãy liên hệ với chúng tôi khi cần.

“Hướng dẫn kĩ thuật” được đăng trên trang chủ, có thể tham khảo thêm cùng những thông tin và hình
 ảnh khác.

Loại thể hiện
năm và tháng

Loại thể hiện
năm

Loại thể hiện
tháng
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