
STT MÃ SẢN PHẨM MÔ TẢ SẢN PHẨM ĐVT
SL/chi 

tiết

SL 

(Bộ) 

 Đơn giá 

(chưa VAT) 

 Thành Tiền

(Chưa VAT) 

Hãng SX/ Xuất xứ/Bảo 

hành

Thiết kế tinh gọn theo chuẩn châu Âu, kết cấu khung máy cứng chắc, trang bị hệ thống cân 

bằng động đảm bảo độ chính xác khi chấn.

 Hệ thống thuỷ lực tương thích đồng bộ với hệ thống điều khiển lập trình CNC Estun chính 

xác, thuận tiện sử dụng. 

NC-WC67K-E300 được trang bị theo tiêu chuẩn một trục cữ sau, một trục cữ góc chấn.

1 Thông số kỹ thuật chung

Kích thước máy 4000*1950*2800mm

Lực chấn 200 Tấn

Chiều dài chấn 4000mm

Độ dày phôi chấn với Lmax 6.2mm

Độ sâu cổ họng 320mm

Hành trình xylanh 200mm

Độ cao mở tối đa 460mm

Độ lệch góc chấn >= 0.3 mm/m

Độ chính xác cữ sau 0.05mm

Nguồn điện/Công suất động cơ 3P-380V/11Kw

Mã số thuế: 0107622116-003 MS thuế/ MS Doanh Nghiệp: 

Tài khoản số: Tài khoản số: 

Người bán hàng:                                                      Chức vụ: Người mua:                          Chức vụ: 

Email: Email: 

CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM VÀ GIÁ BÁN

MÁY CHẤN THUỶ LỰC NC-WC67K-200T4000-E300

          740,000,000              740,000,000 
Krrass/China/Có sẵn

Bảo hành 01 năm
NC-WC67K-200T4000-E300I Bộ 1 1 

CHI NHÁNH HÒA LẠC

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP OVAL VIỆT NAM
QUÝ KHÁCH HÀNG

Trụ sở: Thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

VPGD: Số 12 A16 KĐT Geleximco Đại lộ Thăng Long

Nhà máy: Đội 9, Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội.

Địa chỉ: 

Tel/Fax/Email: 0918670909 Tel/Fax/ Email : 

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2021.

BẢNG BÁO GIÁ CÁC LOẠI MÁY CHẤN 
Số: 210719/OVALCNC

BÊN BÁN BÊN MUA

OVAL  HÒA LẠC

Km11 QL21, Phù Cát, Quốc Oai, HN
Tell: 091.867.0909
Email: hoalac@oval.vn

VPĐD HỒ CHÍ MINH
BT 16LK2, KĐT Hà Đô, Thới An, Quận 12, HCM.
Tel/Fax: 091.867.0909
Email: Oval.HCM@oval.vn

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP OVAL VIỆT NAM

OVAL TỔNG CÔNG TY
KĐT Geleximco Đại lộ Thăng Long, An Khánh, 
Hoài Đức, Hà Nội.
Tell: 0243.831.1925 
Email: Contact@oval.vn



Trọng lượng máy 12500 Kg

2 Các bộ phận của máy

Tiêu chuẩn (Tích hợp sẵn)

Hỗ trợ tối đa 4 trục điều khiển: trục X, trục Y, trục R, trục C.

Tự động tính toán vị trí chấn thông qua thông số góc chấn, vật liệu, độ dày vật liệu

Cữ sau được điều khiển với độ chính xác cao bằng hệ thống điều khiển trục X và trục R.

Thông tin về vật liệu chấn, cối chấn có thể được lập trình.

Hệ thống điện Tinh gọn, độ bền cao, tủ điện trang bị hệ thống làm mát Schneider/Pháp

Động cơ chính Động cơ 3P-380V, công suất 11KW Siements/Đức

Dây đai, pu-li Đài Loan

Servo Servo Estun công suất 1.1KW điều khiển vị trí chính xác trục X, Y Estun

Chân đạp Pedal Chân đạp Pedal chính xác, êm ái, độ nhạy tốt Kacon/Hàn Quốc

Cữ, vít me bi, thanh trượt Hệ thống vít me và thanh trượt với độ chính xác 0.05mm Hiwin/Đài Loan

Hệ thống van thủy lực
Hệ thống van Rexroth Đức tích hợp bên trong hệ thống, đảm bảo hệ thống thuỷ lực luôn cân 

bằng, ổn định, chống lại xung đột dù là nhỏ nhất.
Bosch Rexroth/Đức

Ống dầu, nối ống dầu EMB/Đức

Tấm bảo vệ trước, sau Cung cấp tấm bảo vệ trước - sau máy, hai tay đỡ phôi Krrass/China

Cối chấn
Một bộ dao cối tiêu chuẩn, với cối loại nhiều rãnh V phù hợp cho nhiều loại sản phẩm, kích 

thước, độ dày phôi khác nhau
Krrass/China

Kẹp dao Hệ thống kẹp phôi nhanh Krrass/China

Các tùy chọn khác (Đặt hàng)

Dao cối Có thể tùy chọn các loại dao cối theo tiêu chuẩn Châu Âu, Colgar, Trumpf Wila… Krrass/China/Order

Laser bảo vệ phía trước LNTech/China/Order

Laser bảo vệ phía sau LNTech/China/Order

Hệ thống bù lệch cối Bù lệch thủy lực/Bù lệch cơ khí Krrass/China

Lựa chọn thay đổi bộ điều khiển DA41S, CybTouch8 Thụy Sỹ

 NC-WC67K-E300 được trang bị theo tiêu chuẩn một trục cữ sau, một trục cữ góc chấn. 

 Hệ thống thuỷ lực tương thích đồng bộ với hệ thống điều khiển lập trình CNC Estun chính 

xác, thuận tiện sử dụng. 

Thiết kế tinh gọn theo chuẩn châu Âu, kết cấu khung máy cứng chắc, trang bị hệ thống cân 

bằng động đảm bảo độ chính xác khi chấn.

1 Thông số kỹ thuật chung

Kích thước máy 2500*1600*2400mm

Lực chấn 100 Tấn

MÁY CHẤN THUỶ LỰC NC-WC67K-100T2500-E300

NC-WC67K-100T2500-E300

Hệ thống điều khiển Estun E300 Estun/China

I Bộ 1 1           397,000,000              397,000,000 
Krrass/China/Có sẵn

Bảo hành 01 năm



Chiều dài chấn 2500 mm

Độ dày phôi chấn với Lmax mm

Độ sâu cổ họng 320mm

Hành trình xylanh 120mm

Độ cao mở tối đa 350mm

Độ lệch góc chấn >= 0.3 mm/m

Độ chính xác cữ sau 0.05mm

Nguồn điện/Công suất động cơ 3P-380V/7.5Kw

Trọng lượng máy 6000 Kg

2 Các bộ phận của máy

Tiêu chuẩn (Tích hợp sẵn)

Hỗ trợ tối đa 4 trục điều khiển: trục X, trục Y, trục R, trục C.

Tự động tính toán vị trí chấn thông qua thông số góc chấn, vật liệu, độ dày vật liệu

Cữ sau được điều khiển với độ chính xác cao bằng hệ thống điều khiển trục X và trục R.

Thông tin về vật liệu chấn, cối chấn có thể được lập trình.

Hệ thống điện Tinh gọn, độ bền cao, tủ điện trang bị hệ thống làm mát Schneider/Pháp

Động cơ Động cơ chính 3p-380V, công suất 7.5KW Siements/Đức

Dây đai, pu-li Đài Loan

Servo Servo Estun công suất 1.1KW điều khiển vị trí chính xác trục X, Y Estun

Chân đạp Pedal Chân đạp Pedal chính xác, êm ái, độ nhạy tốt Kacon/Hàn Quốc

Cữ, vít me bi, thanh trượt Hệ thống vít me và thanh trượt với độ chính xác 0.05mm Hiwin/Đài Loan

Hệ thống thủy lực
Hệ thống van Rexroth Đức tích hợp bên trong hệ thống, đảm bảo hệ thống thuỷ lực luôn cân 

bằng, ổn định, chống lại xung đột dù là nhỏ nhất.
Bosch Rexroth/Đức

Ống dầu, nối ống dầu EMB/Đức

Tấm bảo vệ trước, sau Cung cấp tấm bảo vệ trước - sau máy, hai tay đỡ phôi Krrass/China

Cối chấn
Một bộ dao cối tiêu chuẩn, với cối loại nhiều rãnh V phù hợp cho nhiều loại sản phẩm, kích 

thước, độ dày phôi khác nhau
Krrass/China

Kẹp dao Hệ thống kẹp phôi nhanh Krrass/China

Các tùy chọn khác (Đặt hàng)

Dao cối Có thể tùy chọn các loại dao cối theo tiêu chuẩn Châu Âu, Colgar, Trumpf Wila… Krrass/China/Order

Laser bảo vệ phía trước LNTech/China/Order

Laser bảo vệ phía sau LNTech/China/Order

Hệ thống bù lệch cối Bù lệch thủy lực/Bù lệch cơ khí Krrass/China/Order

Lựa chọn thay đổi bộ điều khiển DA41S, CybTouch6 Thụy Sỹ

MÁY CHẤN THỦY LỰC NC-WC67K-160T3200-CT8NC

Hệ thống điều khiển Estun E300 Estun/China



Thiết kế tinh gọn theo chuẩn châu Âu, kết cấu khung máy cứng chắc, trang bị hệ thống cân 

bằng động đảm bảo độ chính xác khi chấn.

Hệ thống thuỷ lực tương thích đồng bộ với hệ thống điều khiển lập trình CNC CybTouch 

chính xác, thuận tiện sử dụng.

NC-WC67K-CT8NC được trang bị theo tiêu chuẩn một trục cữ sau, một trục cữ góc chấn.

1 Thông số kỹ thuật chung

Kích thước máy 3200x1700x2700mm

Lực chấn 160 Tấn

Chiều dài chấn 3200mm

Độ dày phôi chấn với Lmax 6.2mm

Độ sâu cổ họng 320mm

Hành trình xylanh 200mm

Độ cao mở tối đa 460mm

Độ lệch góc chấn >= 0.3 mm/m

Độ chính xác cữ sau 0.05mm

Nguồn điện/Công suất động cơ 3P-380V/11Kw

Trọng lượng máy 10.000 Kg

2 Các bộ phận của máy

Tiêu chuẩn (Tích hợp sẵn)

Bộ điều khiển Cyb Touch8 điều khiển vị trí hai trục servo: X, Y

Màn hình cảm ứng lớn, độ nhạy cao

Hiển thị thông tin rõ ràng, đơn giản, dễ sử dụng

Chế độ “Easy Bend” với những sản phẩm một đường chấn đơn giản.

Chế độ chương trình hiệu quả với số lượng sản phẩm lớn, nhiều đường chấn

Có khả năng cập nhật phần mềm qua Internet, sao lưu bằng máy tính

Có sẵn nhiều ngôn ngữ, thuận tiện cho sử dụng

Hệ thống điện Tinh gọn, độ bền cao, tủ điện trang bị hệ thống làm mát Schneider/Pháp

Động cơ Động cơ chính 3p-380V, công suất 11KW, tuổi thọ hoạt động cao, tiếng ồn nhỏ Siements/Đức

Dây đai, pu-li Đài Loan

Servo Bộ driver servo Estun nâng cao độ chính xác khi điều khiển 2 trục X, Y Estun

Chân đạp Pedal Chân đạp Pedal chính xác, êm ái, độ nhạy tốt Kacon/Hàn Quốc

Cữ, vít me bi, thanh trượt Hệ thống vít me và thanh trượt với độ chính xác 0.05mm Hiwin/Đài Loan

Bơm dầu của hãng Sunny Mỹ cho phép hoạt động êm, độ bền cao

Thùng dầu được trang bị mắt thăm dầu, quan sát mức dầu.

Hệ thống điều khiển Cyb Touch8

Bơm dầu Sunny/Mỹ

NC-WC67K-160T3200-CT8I Bộ 1

Thụy Sỹ

1           658,000,000              658,000,000 
Krrass/China/Có sẵn

Bảo hành 01 năm



Hệ thống van Rexroth Đức tích hợp bên trong hệ thống, đảm bảo hệ thống thuỷ lực luôn cân 

bằng, ổn định, chống lại xung đột dù là nhỏ nhất.
Bosch Rexroth/Đức

Các cút nối thuỷ lực hãng Parker Mỹ hoặc NOK Nhật Bản nâng cao tuổi thọ xylanh, chống 

thất thoát dầu khi vận hành

Ống dầu, nối ống dầu EMB/Đức

Tấm bảo vệ trước, sau Cung cấp tấm bảo vệ trước - sau máy, hai tay đỡ phôi Krrass/China

Cối chấn Cối dao nhiều rãnh V với độ mở cối, kích thước khác biệt, thay loại cối dễ dàng Krrass/China

Bàn đỡ Bàn đỡ trước có cấu trúc đơn giản, cứng chắc; có thể điều chỉnh lên cao – xuống thấp Krrass/China

Kẹp dao Hệ thống kẹp phôi nhanh

Các tùy chọn khác (Đặt hàng)

Dao cối Có thể tùy chọn các loại dao cối theo tiêu chuẩn Châu Âu, Colgar, Trumpf Wila… Krrass/China/Order

Laser bảo vệ phía trước LNTech/China/Order

Laser bảo vệ phía sau LNTech/China/Order

Hệ thống bù lệch cối Bù lệch thủy lực/Bù lệch cơ khí Krrass/China/Order

Lựa chọn thay đổi bộ điều khiển DA41S, Estun E300 Estun/China/Order

 Thiết kế máy, vật liệu thép được xử lý nhiệt cứng vững, hệ thống bù lệch cối thuỷ lực đảm 

bảo góc chấn chính xác. 

Sử dụng công nghệ phản hồi thuỷ lực vòng kín, vị trí của xylanh được phản hồi chính xác 

đến bộ điều khiển CNC thông qua thanh trượt – thước quang. Từ đó bộ điều khiển sẽ ra lệnh 

điều chỉnh lưu lượng dầu qua từng xylanh qua hệ thống van thuỷ lực servo đảm bảo 2 

xylanh hoạt động cùng vận tốc, cùng vị trí.

Thiết kế tiêu chuẩn với hai cữ sau, có thể lựa chọn nâng cấp lên 4-5 cữ sau.

Bộ điều khiển CNC Delem Hà Lan DA58T với nhiều tính năng ưu việt.

1 Thông số kỹ thuật chung

Kích thước máy 3500x1580x2400mm

Lực chấn 125 Tấn

Chiều dài chấn 3200 mm

Độ dày phôi chấn với Lmax 4.8 mm

Độ sâu cổ họng 400 mm

Hành trình xylanh 200mm

Độ cao mở tối đa 450 mm

Độ lệch góc chấn >= 0.3 mm/m

Độ chính xác cữ sau 0.05mm

Nguồn điện/Công suất động cơ 3P-380V/11Kw

Trọng lượng máy 10.000 Kg

2 Các bộ phận của máy

MÁY CHẤN THUỶ LỰC CNC-MB8-DA58T

1           954,000,000              954,000,000 
Krrass/China/Có sẵn

Bảo hành 01 năm

Hệ thống thủy lực

CNC-MB8-125T3200-DA58TI Bộ 1



Tiêu chuẩn (Tích hợp sẵn)

Hỗ trợ tối đa 4 trục điều khiển: trục X, trục Y, trục R, trục C.

Điều khiển hai xylanh Y1, Y2 phản hồi vòng kín thông qua van servo

Hỗ trợ điều khiển các cữ servo X, R, C

Đưa ra cảnh báo chạm dao, chạm cối

Tự động tính toán góc chấn, lực chấn phù hợp

Kích thước màn hình 15 inch, chất lượng màu TDT

Thanh trượt - thước quang Thước quang phản hồi vị trí từng xylanh Y1 và Y2 với độ chính xác 0.01 mm Fagor/TBN

Hệ thống điện Tinh gọn, độ bền cao, tủ điện trang bị hệ thống làm mát Schneider/Pháp

Động cơ Động cơ chính 3p-380V, công suất 7.5KW Siements/Đức

Dây đai, pu-li Đài Loan

Servo Điều khiển servo trục X với độ chính xác 0.01 mm Estun

Chân đạp Pedal Chân đạp Pedal chính xác, êm ái, độ nhạy tốt Kacon/Hàn Quốc

Cữ, vít me bi, thanh trượt Hệ thống vít me và thanh trượt với độ chính xác 0.01mm Hiwin/Đài Loan

Hệ thống van thuỷ lực servo phản hồi vòng kín Bosch Rexroth/Đức

Bơm dầu Bosch Rexroth/Đức

Ống dầu, nối ống dầu EMB/Đức

Tấm bảo vệ trước, sau Cung cấp tấm bảo vệ trước - sau máy, hai tay đỡ phôi Krrass/China

Cối chấn
Một bộ dao cối tiêu chuẩn, với cối loại nhiều rãnh V phù hợp cho nhiều loại sản phẩm, kích 

thước, độ dày phôi khác nhau
Krrass/China

Kẹp dao Hệ thống kẹp phôi nhanh Krrass/China

Hệ thống bù lệch cối Bù lệch cơ khí tự động Krrass/China

Các trục tiêu chuẩn 3+1 (X, Y1, Y2, W)

Các tùy chọn khác (Đặt hàng)

Dao cối Có thể tùy chọn các loại dao cối theo tiêu chuẩn Châu Âu, Colgar, Trumpf Wila… Krrass/China/Order

Laser bảo vệ phía trước LNTech/China/Order

Laser bảo vệ phía sau LNTech/China/Order

Hệ thống bù lệch cối Bù lệch thủy lực Krrass/China/Order

Lựa chọn nâng cấp các trục cữ R, Z1, Z2

Hệ thống kẹp dao, kẹp cối bằng 

thủy lực
Wila Wila/Hà Lan/Order

          2,749,000,000 

             274,900,000 

          3,023,900,000 

Điều kiện thương mại:

Tổng

Thuế GTGT 10%

Tổng cộng

Hệ thống điều khiển CNC Delem 

Hà Lan DA58T
Delem/Hà Lan

Hệ thống van thủy lực



1 Thời gian giao hàng: Đối với máy có sẵn có thể giao ngay. Đối với máy đặt theo yêu cầu, giao hàng trong 60-70 ngày để từ ngày đặt cọc.

2 Địa điểm giao hàng: Tại kho của Bên bán: Thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Hà Nội.

3

Xin trân trọng cảm ơn và mong có sự hợp tác..!

ĐẠI DIÊN BÊN BÁN ĐẠI DIỆN BÊN MUA

Điều kiện thanh toán: Thỏa thuận khi ký kết hợp đồng.


