


2 Thiết kế & Nghiên cứu sản phẩm 

1 Giới thiệu công ty 

4 Khách hàng và hình ảnh HZM  

3 Sản xuất khuôn, sản xuất đúc nhựa 

Nội dung 



Giới thiệu về HZM 

HZM  là một trong những nhà sản xuất khuôn mẫu hàng đầu tại Việt Nam 

HZM chuyên thiết kế & sản xuất khuôn ép nhựa đạt chất lượng cao  

Chúng tôi có phân xưởng sản xuất khuôn và phân xưởng đúc nhựa riêng với diện tích hơn 3000m2  

SẢN PHẨM CỦA 

CHÚNG TÔI 

Khuôn máy in, Tủ lạnh, 

máy giặt 

Khuôn ô tô 

Khuôn xe máy 



Ban giám đốc 

Hành chính, 

kế toán 

Phân xưởng 
khuôn 

Gia công khuôn 
Thiết kế, 

Lập trình 

Phòng Kinh doanh 
Phân xưởng 

đúc nhựa 

Kho 
Quản lý sản xuất, 

Sản xuất 

Phòng QC/KCS. 

Quản lý dự án trong nước Quán lý dự án nước ngoài 

Trợ lý BGĐ 

Total 12/2020   

60 people 

Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp 



2020 
Mở rộng phân xưởng đúc nhựa với hơn 30 nhân viên. 
 
Với sự hợp tác và hỗ trợ của AOJIE hiện nay HZM đã chủ động sản xuất 

được khuôn và các sản phẩm đồ nhựa  đạt chất lượng cao. 

2019 
Hợp tác với công ty AOJIE , HZM 70% + AOJIE 30%. 
 
Đầu tư mua mới 3 máy ép nhựa : 800 tấn, 450 tấn, 200 tấn, 09 máy Phay 

CNC, EDM, CMM.. 

Trọng tâm phát triển sản phẩm khuôn mẫu chất lượng cao. 

2018 
80% khuôn mẫu của HZM được sản xuất Bên Trung 

Quốc. 

2017 Được thành Lập. 

Lịch sử hình thành và phát triển 



50% 

20% 

30% 

Chủng loại khuôn theo tỷ lệ  

Khuôn xe máy

Khuôn ô tô

Khuôn máy giặt , 

máy in, tủ lạnh 

Trọng tâm của chúng tôi 



• Đoàn kết, không ngừng 

tiến bộ 

• Cầu thị, Sáng tạo 

Tinh thần 

• Dựa trên sự trung thực, 

phát triển bởi sự đổi mới 

Giá trị cốt lõi 

• Trở thành một thương hiệu 

nổi tiếng 

• Mang lại giá trị xã hội và 

nhân văn 

Tầm nhìn 

Văn hóa công ty 



Đối tượng khách hàng 



[ Research Department ] [ Design Department ] 

 Kỹ sư cao cấp：4 people 

 Nhân viên thiết kế：5 people 

 Kỹ thuật viên：40 people + α 

Đội ngũ nhân viên 



Chúng tôi sửa dụng các phẩm mềm như CAD, 

CAM, CAE. 

Phần mềm thiết kế 



• CAD SOLUTION : UG, Solidwoks, CERO 

We operate very useful CAD, CAM and CAE. 

Phần mềm thiết kế 



Dự án mới  

Kĩ thuật thiết kế  

Phân tích cấu trúc công nghệ sản 

phẩm 

Phân tích dòng chảy 

Khách hàng 

Thiết kế 3 D 

khuôn 

Yes 

No 

Đánh giá nội bộ 

No 

Yes 

Xác nhận đánh giá 

của khách hàng 

Chuẩn bị phôi 

liệu 
Thiết kế 2D 

Hoàn thiện dữ 

liệu 3D 

Kiểm tra  

Triển khai 

gia công 

Yes 

No 

Yes 

No 

Yes 

Lưu trình thiết kế khuôn 



Prepare Material Thiết kế 3D 

Kiểm tra độ cứng phôi liệu 

Gia công thô  

Tôi , ủ  

Gia công bao ngoài khuôn 

Khoan đường nước  

Gia công tinh  Cắt dây EDM Khoan  pin 

đẩy  

Khắc mác  

Đánh bóng 

Hoàn thiện khuôn  

Mould 

Trial 1  

 Mould Trial 2 

Kiểm tra tháo rời khuôn trước khi giao hàng 

Tra dầu & đóng gói 

Trước khi giao hàng 

Quy trình sản xuât khuôn 



Material Hardness Testing 

& Size Measuring 

SHIPING 

Deep hole drilling 

CNC Finish Milling 

CNC Rough 

Machining 

Engraving 
EDM 

Mould match 

Polishing 

Mould trial 
Mould Disassembling  

Inspection Before Shipment oiling & packing , 

Shipment 

Quy trình sản xuât khuôn 



No. Machine Name  Brand  Quantity (set) 

1      CNC Rough Maching ( 1200 x 800 x 700 ) Taiwan 01 

2 CNC Finish Milling ( 1000 x 600 x 700 ) 
 

Taiwan 
02 

3 Electrode processing machine Taiwan 01 

4 EDM CNC Machine (1200 x 800 x 700) Taiwan 02 

5      Surface Grinder Taiwan 02 

6      Die spotting   (160 T) Taiwan 01 

7 Drill Machine  Taiwan 01 

8 Vertincal Milling Machine Taiwan 01 

9 Laze Welding Taiwan 01 

TOTAL 
12 

 

Trang thiết bị nhà máy 



No. Injection M/C Manufacturer Quantity 

1 MA8000 (800 T) HAITIAN 1 

2 MA 4500 (450 T)  HAITIAN 1 

3 HF 2080 (200 T) HAITIAN 1 

4 HXM 188 ( 180 T) HAITIAN 1 

TOTAL 4 

Trang thiết bị nhà máy 



Hình ảnh trang thiết bị 



Khuôn xe máy 



Khuôn xe máy 



好 

Mẫu sản phẩm khuôn xe máy 



Mẫu sản phẩm khuôn xe máy 



Khuôn ô tô 



Khuôn ô tô 



Mẫu sản phẩm khuôn ô tô 



Khuôn các loại 



Khuôn Pallet 



For the permanent co-operation and 

development, HZM Mould undertakes to 

supply products and services satisfying 

customer's demands by mobilizing all powers 

into the plan of continuously innovating and 

non-stop creating. 

Quality policy 



Thank for your attention  

We hope to have a long-

term cooperation with you 


