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Bộ thay dao tự động tốc độ cao dùng cho trung tâm gia công
c    ông cụ thay đổi tự động, tạp chí công cụ, máy công cụ

Sanjet International Co., Ltd là nhà sản xuất Đài Loan chuyên chế tạo các hệ thống thay dao 
tự động luôn duy trì tư duy truyền thống, chân thành đối với công nghiệp máy móc, tuy nhiên 

kết hợp với đội ngũ dựa trên phát minh sáng kiến. Sanjet quan tâm đến việc phát triển chiến 
lược nhãn hiệu riêng, trong khi tập trung khách hàng bằng cách phát triển những sản phẩm mới. 
Những giá trị quản lý khiêm tốn và độc đáo giúp Sanjet có vị trí riêng biệt trên thị trường. 

Với những thiết kế sản phẩm mới, kỹ năng chế tạo và 
năng lực đo đạc chính xác, Sanjet có khả năng cung 

cấp những sản phẩm đa dạng tập trung vào giá trị và 
nhắm đến chất lượng. Nhu cầu thị trường về các mô-đun 

gia công điện đã gia tang, cùng định hướng của Sanjet nhằm thỏa mãn các nhu 
cầu đó. Nhà máy đã liên kết với các nhà sản xuất máy gia công điện mạnh và nổi 
tiếng nhằm hợp nhất hai dòng sản phẩm, vượt qua rãnh đựng dao cụ truyền thống. 
Điều này sẽ cho phép Sanjet thỏa mãn các nhu cầu về hiệu suất cao hơn và bảo vệ 
các phụ tùng gia công nhờ đưa ra bộ máy thay dao được bôi trơn tốt và vận hành 
nhanh chóng. Những thay đổi này cũng sẽ giúp các nhà máy gia công giảm nhu cầu phải viết lại mã chương trình và mua 
thiết bị đắt tiền. 

Trong những năm gần đây, nhà máy đã đưa ra những bộ rãnh chứa dao 
cụ với thắng điện đơn giản, và rãnh chứa dao cụ kiểu ma trận dùng 

cho máy gia công 5 trục. Sanjet đã trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành 
về cung cấp rãnh dao cụ đa trục kiểu cơ năng liên động dùng cho nhiều 
ứng dụng đa dạng, đã nhận được phản hồi tích cực rộng rãi từ thị trường.

Sản phẩm của Sanjet dành cho các trung tâm gia công đứng, trung tâm 
gia công năm trục, gia công hai trụ, gia công ngang, gia công ngang 

đỉnh, gia công phay ngang, gia công đục lỗ, tất cả có thể tùy chỉnh để thỏa 
mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng. Nhà máy chào đón các khách hàng 
tương lai liên hệ để tìm hiểu thêm.
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