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Dao tiện, Dao tiện chích rãnh,
Dao tiện cắt đứt, Dao phay 
và Mũi khoan

Các loại dụng cụ tròn xoay do
WIKIA SHINKI sản xuất tại Việt Nam

Dao phay ngón hợp kim và thép gió

Mũi taro

Dụng cụ trung tâm gia công

Dụng cụ tháo lắp nhanh

Danh mục nhãn hiệu



































































































































































































































































































































































































































































































































































































CẮT KIM LOẠI AN TOÀN 

Các dụng cụ cắt của thương hiệu WIDIA™ hiện độc quyền qua mạng lưới  Nhà phân phối được ủy quyền chuyên biệt mà bạn có thể tin tưởng 

để mang đến nhiều giá trị hơn khi sử dụng, chứ không chỉ là sản phẩm. Nhà phân phối của chúng tôi không chỉ biết về chúng tôi, quan trọng 

hơn họ biết bạn muốn gì. Họ hiểu rõ hơn bất kỳ đối tác nào trong ngành và biết cách mang sức mạnh toàn cầu của WIDIA tới cho khách hàng 

— phù hợp với lĩnh vực, khu vực và hoạt động kinh doanh của bạn.  

H Ư Ớ N G  D Ẫ N  A N  T O À N  Q U A N  T R Ọ N G :  V U I  L Ò N G  Đ Ọ C  K Ỹ  T R Ư Ớ C  K H I  S Ử  D Ụ N G  M Ọ I  D Ụ N G  C Ụ  T R O N G  C A T A L O G  N À Y

 Các đối tác phân phối của WIDIA có chuyên môn 

kỹ thuật để bạn có thể hoàn toàn tin cậy. Họ sẽ giúp bạn:

• Giảm đáng kể thời gian sản xuất.

• Cải thiện quá trình sử dụng dụng cụ gia công.

• Cải thiện năng suất có thể đo lường.

• Tận dụng các giải pháp chuỗi cung ứng đã qua minh chứng.

• Tiếp cận kho hàng tại địa phương và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất.

• Yêu cầu dùng thử các công nghệ dụng cụ mới nhất tại nhà máy.

Với hàng nghìn sản phẩm tiện, phay, gia công lỗ, khoan taro và hệ thống dụng 

cụ có sẵn của WIDIA, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ bạn cần chỉ từ một nguồn duy nhất. 

 DISTRIBUTORS 

 DISTRIBUTORS 

 Hãy tìm nhà phân phối được ủy 

quyền của WIDIA gần bạn bằng 

công cụ tìm kiếm nhà phân phối 

của chúng tôi tại widia.com. 

Tìm nhà phân phối được ủy quyền của WIDIA ngay gần bạn

Nguy hiểm từ các mảnh vỡ, bắn   Nguy hiểm về hô hấp và da 
 Tác vụ cắt kim loại hiện đại liên quan đến tốc độ trục chính, dao cắt, nhiệt độ cao và 

lực cắt. Phoi kim loại nóng có thể bay ra khỏi phôi trong quá trình cắt kim loại. Mặc 

dù các dụng cụ cắt được thiết kế và sản xuất để chịu được lực cắt và nhiệt độ cao, 

đôi khi chúng vẫn bị vỡ, đặc biệt nếu bị ép mạnh, tác động nghiêm trọng hoặc các 

lạm dụng khác.

Để tránh bị thương:

•   Luôn mang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp, bao gồm kính bảo hộ, khi vận hành 

máy cắt kim loại hoặc làm việc gần đó.

• Luôn đảm bảo tất cả các máy bảo vệ được đặt đúng chỗ.

 

Cacbit mài hoặc vật liệu khác của dụng cụ cắt tạo ra bụi hoặc khói có chứa các hạt kim 

loại. Hít phải bụi hoặc khói này — đặc biệt là trong thời gian dài — có thể gây bệnh 

về phổi tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc khiến cho tình trạng sức khỏe hiện tại trở nên tồi 

tệ hơn. Tiếp xúc với loại bụi hoặc khói này có thể gây kích ứng mắt, da, niêm mạc và có 

thể làm cho tình trạng da hiện tại tồi tệ hơn. 

Để tránh bị thương:

• Luôn đeo đồ bảo vệ hô hấp và kính bảo hộ khi mài. 

•  Kiểm soát thông gió, thu thập và xử lý bụi, khói hoặc bùn từ việc mài đúng cách.

• Tránh tiếp xúc với da với bụi hoặc khói này.

 

Để biết thêm thông tin, hãy đọc Bảng dữ liệu an toàn vật liệu do WIDIA cung cấp và tham khảo Quy định về sức khỏe và an toàn chung của ngành, Phần 1910, Tiêu đề 29 của Bộ 

pháp điển các quy định liên bang.

Đây là hướng dẫn an toàn chung. Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động gia công, nên không thể phù hợp với mọi tình huống cụ thể.  Thông tin kỹ thuật có trong catalog 

này và các khuyến nghị thực hiện gia công có thể không phù hợp với trường hợp cụ thể của bạn.

Để biết thêm thông tin, tham khảo sách hướng dẫn An toàn cắt kim loại của WIDIA, hoặc gọi theo số +1 724 539 5747 hoặc fax +1 724 539 5439.  Đối với các câu hỏi cụ thể về 

môi trường và an toàn sản phẩm, hãy liên hệ với Văn phòng An toàn và Sức khỏe Môi trường của Công ty theo số +1 724 539 5066 hoặc fax +1 724 539 5372.

AluSurf, ERICKSON, Green Box, KM, M100, M200, M270, M370, Mastercam, NOVO, Stellite, Top Cut 4, TOP DRILL, TOP DRILL M1, TOP DRILL S, TOP DRILL S+, VariDrill, VariMill, VariMill I, VariMill II, VariMill III, VariTap,  Victory, VSM11, VSM17, VSM490-10, VSM490-15, VSM890-12, VXF, 
VXF-07, VFX-12, WIDIA, WIDIA-Hanita, WMT, WS10PT, WS15PE, WS25PT, WU20PD, WU25PD, WU25PT và X-Feed là các nhãn hiệu của Kennametal, Inc. và được sử dụng đúng như vậy trong tài liệu này. Việc không có sản phẩm, tên dịch vụ hoặc logo trong danh sách này sẽ không tạo 
thành việc từ bỏ Kennamet hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến tên hoặc logo đó.

App Store® là thương hiệu đã được đăng ký của Apple Inc., tại Mỹ và các quốc gia khác 
DUO- OCK® ® là thương hiệu đã được đăng ký và Duo-Lock  ™ là thương hiệu của Haimer GmbH. 
Google Play™ is a trademark of Google Inc. 
Hardox® thương hiệu đã được đăng ký của SSAB Technology AB Corporation. 
Hastelloy® và Haynes ® thương hiệu đã được đăng ký của Haynes International, Inc. Corporation. 
Hostalen™ là thương hiệu đã được đăng ký của Hoechst GmbH Corporation. 
INCONEL® và  NIMONIC ® là thương hiệu đã được đăng ký của Special Metals Corporation. 
Lexan® là thương hiệu đã được đăng ký của Sabic Innovative Plastics IP B.V. Company. 
SAFE- OCK® là thương hiệu đã được đăng ký và Safe-Lock™ là thương hiệu đã được đăng ký của Haimer GmbH. 
Weldon® là thương hiệu đã được đăng ký của Weldon Tool Company.

©Copyright 2019 by Kennametal Inc., Latrobe, PA 15650. All rights reserved.
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