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Lời Giới Thiệu - Introduction
 Công ty Phú Lộc Trường được thành lập vào năm 2009. Chuyên mua bán Máy Móc và nguyên vật liệu 
ngành khuôn bế tự động và thủ công trong ngành khuôn bao bì, nhãn Decal, giày da, nhựa định hình, mút xốp.
 Sau nhiều năm hoạt động, Công ty chúng  tôi đã từng bước trưởng thành và cung cấp chuyên nghiệp 
hơn trong việc đảm bảo nguồn cung máy móc,nguyên vật liệu cho  hầu hết các mặt hàng mà ngành khuôn bếcó 
nhu cầu.
Với các mặt hàng được nhập từ : Đức, Nhật, Đài Loan, Trung Quốc.
Đại lý độc quyền :
 - Chỉ Bế Cito và vật liệu trong giải Pháp xử lý bao bì ( Đức)
 - Dao Bế Hungshuh (Đài Loan).
 - Dao Bế Bohmer (Trung Quốc)
 - Dao Bế Fudenal (Trung Quốc).
 - Máy uốn dao tự động NEW HANCHENG (Trung Quốc)
 - Máy Cắt Laser Công suất lớn SUNTOP  đến 2000W  (Trung Quốc)
 - Máy Căt Laser Công suất trung bình HANMA (Trung Quốc).
Nhà Phân Phối Chính thức :
 - Dao Bế NAKAYAMA  (Nhật )
 Thấu hiểu được những yêu cầu ngày càng khó khăn về mẩu mã và chất liệu sản phẩm công ty chúng tôi 
đã từng bước nghiên cứu các dòng sản phẩm để đa dạng hơn về chủng loại, qui cách bằng việc thường xuyên lên 
kế hoạch  tham quan các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, cập nhật kịp thời những kiến thức mới cho ngành 
khuôn bế.
Với phương châm:        UY TÍN- CHẤT LƯỢNG- CHUYÊN NGHIỆP- HIỆU QUẢ
Nhằm thực hiện mục �êu: “GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO KHUÔN BẾ”
 Hy vọng với bề dày kinh nghiệm và sự hoạt động �ch cực của đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, 
sáng tạo, chuyên nghiệp sẽ làm hài lòng Quý khách hàng.
 Công ty chúng tôi hy vọng được hợp tác cùng Quý Công Ty, nhằm giải quyết hết tất cả khó khăn mà Quý 
Công Ty đang gặp phải để đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất của ngành khuôn bế tại Việt Nam.

 PHU LOC TRUONG Company was established in 2009. Specialized in buying and selling automa�c mold-
ing machines and materials in the packaging industry, Decal label, leather shoes, plas�c molding, sponge foam.
 Ater many years of opera�on, our company has gradually grown and provided more professional in 
ensuring the source of machinery materials for almost all items that mold industry needs.
With items imported from: Germany, Japan, Taiwan, China:
Exclusive Agent:
 - CITO Creasing matrix and material handling only in packaging (Germany)
 - HUNGSHUH cu�ng rules (Taiwan)
 - BOHMER cu�ng rules(China)
 - FUDENAL cu�ng rules ( China)
 - HANCHENG Auto Bender Machine (China)
 - SUNTOP High Power Laser Cu�ng Machine up to 2000W (China)
 - HANMA Laser cu�ng machine (China).
Official Distributor:
 - NAKAYAMA cu�ng rules (Japan)
 We always understand the increasingly difficult requirements of the code and materials. Should step by 
step study to diversify types and specifica�ons by regularly planning visits to domes�c and foreign fairs to �mely 
update the new knowledge for the mold industry.
With the mo�o:                         PRESTIGE - QUALITY - PROFESSIONAL - EFFICIENCY
In order to achieve the goal:          “GLOBAL SOLUTION FOR THE DIE BOARDS”
 Hope with the experience and ac�ve work of young, dynamic, crea�ve and professional staff will sa�sfy 
customers.
 We hope to cooperate with you, to solve all the difficul�es that your company is facing to achieve the 
highest efficiency in the mold manufacturing industry in Vietnam.

 Công ty Phú Lộc Trường được thành lập vào năm 2009. Chuyên mua bán Máy Móc và nguyên vật liệu 
ngành khuôn bế tự động và thủ công trong ngành khuôn bao bì, nhãn Decal, giày da, nhựa định hình, mút xốp.
 Sau nhiều năm hoạt động, Công ty chúng  tôi đã từng bước trưởng thành và cung cấp chuyên nghiệp 
hơn trong việc đảm bảo nguồn cung máy móc,nguyên vật liệu cho  hầu hết các mặt hàng mà ngành khuôn bếcó 
nhu cầu.
Với các mặt hàng được nhập từ : Đức, Nhật, Đài Loan, Trung Quốc.
Đại lý độc quyền :
 - Chỉ Bế Cito và vật liệu trong giải Pháp xử lý bao bì ( Đức)
 - Dao Bế Hungshuh (Đài Loan).
 - Dao Bế Bohmer (Trung Quốc)
 - Dao Bế Fudenal (Trung Quốc).
 - Máy uốn dao tự động NEW HANCHENG (Trung Quốc)
 - Máy Cắt Laser Công suất lớn SUNTOP  đến 2000W  (Trung Quốc)
 - Máy Căt Laser Công suất trung bình HANMA (Trung Quốc).
Nhà Phân Phối Chính thức :
 - Dao Bế NAKAYAMA  (Nhật )
 Thấu hiểu được những yêu cầu ngày càng khó khăn về mẩu mã và chất liệu sản phẩm công ty chúng tôi 
đã từng bước nghiên cứu các dòng sản phẩm để đa dạng hơn về chủng loại, qui cách bằng việc thường xuyên lên 
kế hoạch  tham quan các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, cập nhật kịp thời những kiến thức mới cho ngành 
khuôn bế.
Với phương châm:        UY TÍN- CHẤT LƯỢNG- CHUYÊN NGHIỆP- HIỆU QUẢ
Nhằm thực hiện mục �êu: “GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO KHUÔN BẾ”
 Hy vọng với bề dày kinh nghiệm và sự hoạt động �ch cực của đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, 
sáng tạo, chuyên nghiệp sẽ làm hài lòng Quý khách hàng.
 Công ty chúng tôi hy vọng được hợp tác cùng Quý Công Ty, nhằm giải quyết hết tất cả khó khăn mà Quý 
Công Ty đang gặp phải để đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất của ngành khuôn bế tại Việt Nam.

 PHU LOC TRUONG Company was established in 2009. Specialized in buying and selling automa�c mold-
ing machines and materials in the packaging industry, Decal label, leather shoes, plas�c molding, sponge foam.
 Ater many years of opera�on, our company has gradually grown and provided more professional in 
ensuring the source of machinery materials for almost all items that mold industry needs.
With items imported from: Germany, Japan, Taiwan, China:
Exclusive Agent:
 - CITO Creasing matrix and material handling only in packaging (Germany)
 - HUNGSHUH cu�ng rules (Taiwan)
 - BOHMER cu�ng rules(China)
 - FUDENAL cu�ng rules ( China)
 - HANCHENG Auto Bender Machine (China)
 - SUNTOP High Power Laser Cu�ng Machine up to 2000W (China)
 - HANMA Laser cu�ng machine (China).
Official Distributor:
 - NAKAYAMA cu�ng rules (Japan)
 We always understand the increasingly difficult requirements of the code and materials. Should step by 
step study to diversify types and specifica�ons by regularly planning visits to domes�c and foreign fairs to �mely 
update the new knowledge for the mold industry.
With the mo�o:                         PRESTIGE - QUALITY - PROFESSIONAL - EFFICIENCY
In order to achieve the goal:          “GLOBAL SOLUTION FOR THE DIE BOARDS”
 Hope with the experience and ac�ve work of young, dynamic, crea�ve and professional staff will sa�sfy 
customers.
 We hope to cooperate with you, to solve all the difficul�es that your company is facing to achieve the 
highest efficiency in the mold manufacturing industry in Vietnam.



Sơ Đồ Hoạt động

Cắt cầu và uốn Cắt sau uốn Cắt mỏ chim bằng hơi

Đặc điểm máy :
  • Độ chính xác cao, tốc độ nhanh , ít hao vật liệu
  • Thay đổi linh kiện uốn nhanh và dể dàng nhất

MÁY UỐN DAO TỰ ĐỘNG - HC300

HC300 AUTO BENDER MACHINE
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Chức năng :  

Dao dạng thanh, dạng cuộn; tự động đẩy dao, uốn, cắt cầu,

cắt đứt/lắc, trang bị máy cắt mỏ chim bằng hơi.

cắt cầu         uốn  cắt và lắc đứt            mỏ chim bằng hơi

Công cụ uốn/lắc đứt

Công cụ chính xác

Bộ phận truyền động chính xác cao

Bộ phận nhập khẩu ,
hệ thống thủy lực công suất lớn

Cắt mỏ chim bằng hơi

Quy cách

Nguồn điện

Khí

Trọng Lượng

Thông số máy :

Công cụ cắt cầu/đục lổ Công cụ cắt đứt /thuận, nghịch

Chức năng

Qui cách dao (mm)

Uốn Cắt cầu Cắt đứt/ lắc đứt
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Sơ Đồ Hoạt động

Đặc điểm máy :
• Độ chính xác cao, tốc độ nhanh , ít hao vật liệu
• Thay đổi linh kiện uốn nhanh và dễ dàng nhất
• Quy tắc kép cho cắt thuận và nghịch
• Tự động cắt cầu, uốn, cắt đứt, cắt mỏ chim trước
sau chỉ 1 lần thực hiện >> kết thúc.

Cắt cầu và uốn

uốn và Cắt đứt

uốn và Cắt mỏ chim

MÁY UỐN DAO TỰ ĐỘNG - HC320

HC320 AUTO BENDER MACHINE
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Chức năng :  

Dao dạng thanh, dạng cuộn; tự động đẩy dao, uốn, cắt cầu,

cắt đứt/lắc,cắt đứt và lắc,  cắt mỏ chim trước sau.

Bộ uốn đặc biệt
cho dao decal 0.45mm

Bộ phận truyền động chính xác cao

Bộ phận nhập khẩu ,
hệ thống thủy lực công suất lớn

Quy cách

Nguồn điện

Khí

Trọng Lượng

cắt cầu         uốn  cắt và lắc đứt            mỏ chim bằng hơi

Chức năng

Qui cách dao (mm)

Uốn và lắc đứt Cắt cầu Cắt Mỏ chim tự động

Thông số máy :
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Sơ Đồ Hoạt động

Cắt cầu,
cắt nửa đứt và mỏ chim

Uốn Cắt dưới CW & CCW kết thúc

Đặc điểm máy :
• Độ chính xác và hiệu quả cao, cắt trước rồi uốn, 
cạnh cắt mịn
• Thay đổi linh kiện uốn nhanh và dễ dàng nhất
• Quy tắc kép cho cắt thuận và nghịch
• Tự động cắt cầu, uốn, cắt đứt, cắt mỏ chim trước
 sau chỉ 1 lần thực hiện >> kết thúc.

HC330 AUTO BENDER MACHINE

(HC330/HC330-50/HC330/142)

MÁY UỐN DAO TỰ ĐỘNG - HC330
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Chức năng :  

Dao dạng thanh, dạng cuộn; tự động đẩy dao, uốn, cắt cầu,

cắt đứt/lắc,cắt đứt và lắc,  cắt mỏ chim trước sau.

cắt cầu         uốn  cắt và lắc đứt            mỏ chim bằng hơi

Chức Năng

Quy Cách Dao

Dòng
Máy Uốn và lắc Cắt cầu Cắt Tự đông cắt dạng mỏ chim

Quy cách

Nguồn điện

Khí

Trọng Lượng

Thông số máy :
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Thông Số:
Nguồn điện: AC220V, 50-60HZ
Công suất tối đa: <1kw
Loại dao dày: 0.71mm, 1.07mm, 1.42mm
Khí nén: >0.9rff/min, 0.6-0.8Mpa
Trọng lượng máy: 150kg

ACM107 AUTO CUTTING MACHINE

MÁY CẮT DAO CẤN TỰ ĐỘNG - ACM107
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Phương pháp tạo thành nhóm :

1.  Có thể chọn 1 đường hay 2 đường hay nhiều 
hơn để thực hiện 1 thao tác cắt cầu đồng loạt. 
Phương pháp chọn giống như máy uốn .
2.  Có  thể Chọn cắt cầu theo màu line khác 
nhau.

Cấu hình tiêu chuẩn:

1.  Máy vi tính, chuột, bàn phím. Chức năng có sẳn 
để chia sẽ với máy uốn . Chỉ dùng 1 máy có thể 
điều khiển cả 2. 
2.  Di chuyển khay đựng dao xe đẩy, với ba khe 
tiện lợi.
3.  Giá cắt cầu cố định, có thể điều chỉnh cắt cầu 
theo cao thấp.
4.  Dao thải có thể gom về chung 1 nơi.
5.  Áp suất nén 3T trực tiếp lên xi lanh đục và cắt 
cầu dao dày 0.71&1.07mm và 5T cho dao dày 
1.42mm

Đặc Điểm:

Kích Thước Cắt Cầu Tùy Chỉnh

Độ rộng mặc định 5mm

Đục cầu

Hình vòm tròn

Bộ phận cắt cầu 1

Bộ phận cắt

Cắt dưới

Vít điều chỉnh

Điều chỉnh chiều cao cầu

Bộ phận cắt cầu 2

Hình vát 2 bên

Đ
iều chỉnh độ cao 15-18m

m
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MÁY CẮT LASER KHUÔN PHẲNG SLPB2512

FLAT LASER CUTTING MACHINE SLPB2512



MÁY CẮT LASER KHUÔN TRÒN SLYH8019
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ROTARY LASER CUTTING MACHINE SLYH8019



MÁY CẮT LASER KHUÔN TRÒN VÀ PHẲNG SLPB2512/SLYH8019

FLAT & ROTARY LASER CUTTING MACHINE SLPB2512/SLYH8019
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bế

ráp giao

tự động uốn

Động cơ Servo và trục truyền động của Đài Loan 
tạo độ chính xác cao và tốc độ nhanh

sản phẩm hoàn thành

mẫu đặt hàng Quy Trình Công Nghệ Khuôn Bế Laser

vẽ

vẽ - 
cắt laser

cắt thành khe

uốn dao -

Thông số máy

Phần mềm điều khiển

1.500kgs 1.500KG

MÁY CẮT LASER - H15

H15 LASER DIE CUTTING MACHINEH15 LASER DIE CUTTING MACHINE
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MANUAL EQUIPMENT

BỘ LÀM KHUÔN THỦ CÔNG

Máy Làm Khuôn Thủ Công - Manual Bender

Bộ Uốn Dao (Thuận - Nghịch) - Manual Bender (Positive - Negative)

Bộ uốn dao thủ công
Manual bender machine

Thuận - Positive

Nghịch - Negative
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Máy cắt cầu, mỏ chim bằng hơi
Pneumatic lipping, cutting and bridge machine

Bộ uốn dao nhãn Decal
Manual label bender machine

Con uốn âm dương (26 con)
Standar 26 pieces of moulds

Con uốn âm dương (36-40 con)
Standar 36-40 pieces of moulds



Máy Cưa Lọng - Jigsaw Machine

* Máy cưa lọng �ch hợp hệ thống hút bụi,
máy khoan, đèn.

* 1000B, 1200B, 1500B gắn lưỡi cưa bằng chân đạp - Attach the saw blade with the pedal.
* 1000C, 1200C, 1500C gắn lưỡi cưa tự động - Attach the saw blade automatically.

Dụng Cụ Cắt Mỏ Chim 2 Đầu - Double Lip Cutter

Dụng Cụ Cắt Cầu - Notcher Machine

Bộ gồm 2 dao cắt
Standard 2 pieces of moulds

Độ rộng cắt 3/5/6mm
Độ rộng chuẩn 5mm
Chỉnh độ cao theo ý muốn
3mm,5mm,6mm width
Standard 5mm width
Custom make available

Dụng Cụ Cắt Dao - Cutter Machine
Bộ gồm 3 dao cắt

Standard 3 pieces of moulds

Cắt đứt,
cắt dạng mỏ chim trước sau

Góc dao không biến dạng,
độ chính xác cao
Cutting, briding,

front & back lipping.
Consistent blade edge,

high accuracy.

15Website: phuloctruong.vn                            Email: ctyphuloctruong@gmail.com

Áp dụng cho dao nhãn decal dày 0.45 cao 8-12mm
Áp dụng cho dao dày 0.71mm, 1.07mm
Cắt ra dao bế có độ chính xác cao, định vị trí nhanh chóng.
Apply to 0.45mm thickness, 8-12mm height label rule
Apply to 0.71mm 1.07mm thickness rule.
Using precision caliper positioning, high precision, fast positioning.



ROTARY DIE BOARD MANUAL EQUIPMENT

BỘ LÀM KHUÔN TRÒN THỦ CÔNG

Đường kính (Dia) :

Ø178mm, Ø250mm, Ø 270mm, Ø360mm,
Ø410mm,Ø440mm, Ø487mm Ø536mm 
Chiều dài (Lentgh):

1800mm, 2400mm, 3000mm

Lưỡi cưa lọng khuôn tròn: dày 1.42mm
Rotary Saw Blade: thickness 1.42mm
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Máy Cưa Lọng Khuôn Tròn - Rotary Die Board Saw Machine

Giá Cưa ván tròn - Saw stand

Trục đóng dao - Mounting stand



OTHER MANUAL TOOL & MACHINE 

DỤNG CỤ MÁY VÀ CẦM TAY KHÁC 

Dụng Cụ Nhổ Dao Thủ Công
Manual Rule Puller

Kiềm Nhổ Dao
Knipex

Máy Nhổ Dao Bằng Hơi
Pneumatic Rule puller

Máy Cắt Dao
Rule cutter machine

Búa Đóng Dao
Knife Hammer

Kéo Cắt Chỉ Bế
Matrix Scissor

Dụng Cụ Cắt Chỉ Bế
High Precision Cutter
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Máy Căt Đầu Lưỡi Dao - Pneumatic Nicking Machine

Dụng cụ chặt dao - Nicking tool



Đặc Điểm Của Loại Dao Thường Dùng :
Common Feature Of Cu�ng Edge:

Dao 2 tầng
Double Long Center Bevel

Dao 1 tầng
Center Bevel

Dao mài 2 tầng
Ground Edge

Đây là loại lưỡi dao có thể làm giảm lực 
cắt, đặc biệt rất thích hợp cho bế vật liệu 
cứng, dày như nhựa, cao su, ván ép, da, 
carton sóng ...

This type of cu�ng edge which can 
reduce the cu�ng force required, is 
very popular especially for cu�ng hard, 
thick materials like plas�cs, rubber, 
plywood, leather, corrugated board

Dao mài  phù hợp hơn cho khuôn bế  da, 
nhựa, PVC và  giấy có phủ laminate 
 

Fine ground egde, more suitable for die 
cu�ng leather, plas�cs, PVC slice and 
laminate cardboard

Các lưỡi 1 tầng thường được sử dụng để 
cắt các giấy Duplex. Góc cắt �êu chuẩn 
của nó là 52⁰, 42⁰ .

The center bevel is commonly used for 
cu�ng standard duplex. Its standard 
cu�ng �p angle is 52, 42 also available
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FUDENAL CUTTING RULES

DAO BẾ TRUNG QUỐC



BOHMER CUTTING RULES 

DAO BẾ TRUNG QUỐC

1X1 1.5X1.5 2X1 2X2 3X1 3X2 3X3 4X1 4X4 5X5 6X6 10X10
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Dao khóa kéo
Zipper Rules

Dao dạng sóng
Waves Rules

Dao dạng cao lưỡi mài

Dao nhãn decal

Dao răng cưa
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DAO BẾ HUNGSHUH (ĐÀI LOAN)

HUNGSHUH CUTTING RULES (TAIWAN)

DAO BẾ - CUTTING RULES

CB - Center Bevel (Lưỡi 1 tầng)
0.45mm/0.53mm/0.71mm/1.06mm/1.42mm
22.80mm~23.80mm
   30,   42,   52
HV630
0.45mm/0.53mm/0.71mm: HS48 HS52 HS55 HS60
1.06mm/1.42mm: HS48 HS52
* Độ cứng lưỡi thích hợp để bế thẻ, thẻ kinh doanh,
giấy sóng
* Góc bế nhỏ tạo ra đường bế và cắt mặt hiệu quả hơn.
* Các dạng lưỡi mỏng đặc biệt 0.45 và 0.53mm có
sẵn cho nhãn dán, PCB hoặc các mẫu phức tạp khác
* The hardened edge is suitable to cut card, business card, corrugated paper, etc. 
*Small angle incision provides better cutting effects and cutting face 
*Special 0.45 and 0.53 mm thin blade models are available for sticker, PCB, or other complex 
templates

Tiêu chuẩn (Standard Bevels)
Dày (Thickness)

Cao (Height)
Góc Lưỡi (Tip Angle)

Độ Cứng Lưỡi (Tip Hardness)
Độ Cứng Thân

(Body Hardness)
Ứng Dụng (Application)

LCB – Long Center Bevel ( Dao 2 tầng trui lưỡi )
0.53mm /0.71mm /1.06mm /1.42mm
22.80mm~23.80mm
     42/7,     52/7
HV630
0.53mm/0.71mm: HS48 HS52 HS55 HS60 1.06mm/1.42mm: HS48 HS52
* Lưỡi dao 2 tầng trui tạo ra hiệu quả cắt tốt hơn ngay khi góc của nó thay đổi khi cắt xuống. Nó 
phù hợp cho cắt vật liệu dày hơn như  giấy dày cardboards, ván ép, nhựa . Các mẫu lưỡi  mỏng 
0,53 mm đặc biệt đáp ứng cho các nhãn dán, PCB hoặc các mẫu phức tạp khác
* Dual stage tool tip provides better cutting performance as its tip angle changed when cutting 
downwards. It is suitable for cutting thicker material like thick cardboards, plywoods, plastics and 
so on. Special 0.53 mm thin blade models are available for sticker, PCB, or other complex 
templates

Tiêu chuẩn (Standard Bevels)
Dày (Thickness)

Cao (Height)
Góc Lưỡi (Tip Angle)

Độ Cứng Lưỡi (Tip Hardness)
Độ Cứng Thân (Body Hardness)

Ứng Dụng (Application)

 Lưỡi 1 mặt , 1 tầng  (SB – Side Bevel)
 Lưỡi 1 mặt , 2 tầng  LSB - Long Side Bevel
0.71mm/ 1.06mm
23.8, 30, 32, 40, 50mm
    42,     52,    42/11,    52/11
HV630 (HS67)
HS52, HS55
- Dao một mặt lưỡi có thể giảm tác động lên vật liệu phù hợp để cắt cao su, giấy với kim loại có 
phủ trên đó.
- Side bevel rule can decrease impact on material which is suitable to cut rubber, padding and 
paper with metal on it.

Tiêu chuẩn
(Standard Bevels)
Dày (Thickness)

Cao (Height)
Góc Lưỡi (Tip Angle)

Độ Cứng Lưỡi (Tip Hardness)
Độ Cứng Thân (Body Hardness)

Ứng Dụng (Application)

Tiêu chuẩn (Standard Bevels)
Dày (Thickness)

Cao (Height)
Góc Lưỡi (Tip Angle)

Độ Cứng Lưỡi (Tip Hardness)
Độ Cứng Thân (Body Hardness)

Ứng Dụng (Application)

High Rule with Center Bevel High Rule with Long Center Bevel
0.71mm/ 1.06mm
30, 32, 40, 50mm
     42,      52,     42/7,     52/7
HV630
HS52, HS55
* Loại này mài sắc. Nó tăng thêm độ cứng bởi tần số cao, thích hợp để bế giấy mạ , Mút tấm, và 
da nhựa dày hơn
* The tip made by grinding which is sharp. It is extra hard to harden by high frequency, which is 
suitable to cut thicker copper paper, foam sheet, and leather plastic
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DAO BẾ NHÃN LABEL RULE

0.45mm/0.53mm
7mm ~ 12mm
    42,    52
With or without tip hardened are available
HS52, HS60
* Thân dao có độ cứng phù hợp kéo dài và bền, có độ sắc và thẳng, phù hợp để bế nhãn vải 
polyester, giấy nhãn decal xi và decal nhựa.
* The rule body has proper hardness which lasts long and durable, that has sharp and straight, 
and is suitable to cut polyester fiber label, trademark paper coated and plastic slice.

Dày (Thickness)
Cao (Height)

Góc Lưỡi (Tip Angle)
Độ Cứng Lưỡi (Tip Hardness)

Độ Cứng Thân(Body Hardness)
Ứng Dụng (Application)

DAO CẤN (HẰN, LẰN)
DAO CẤN - CHÚNG TÔI CUNG CẤP BA DẠNG LƯỠI DAO CẤN KHÁC NHAU.

0.45mm / 0.53mm / 0.71mm / 1.06mm / 1.42mm
22.6mm ~ 24.35mm

HS48, 50 & 55

- Dạng 2 đầu tròn dễ dàng 
sử dụng và thích hợp cho 
các loại.
- Double round is easily 
used and suitable for all 
applications.

- Một cạnh phẳng làm cho 
quy tắc gấp nếp ổn định 
hơn khi cắt khuôn và thích 
hợp cho các loại.
- The flat edge makes the 
creasing rule more stable in 
cutting dies And suitable for 
all applications.

- Với đầu nhỏ hơn (0,35 
mm, 0,53 mm), nó được sử 
dụng để tạo việc gấp mịn 
hoặc tinh vi.
- With the smaller tip 
(0.35mm, 0.53mm), it is 
used for creating finer or 
sophisticated folding works.

Dày (Thickness)
Cao (Height)

Dạng Lưỡi (Edge Shape)

Độ Cứng Thân (Body Hardness)
Ứng Dụng (Application)

DAO RĂNG CƯA PERFORATING RULE

0.71mm
23.60mm/23.80mm
HS52
1x1 2x1 2x2 3x1 3x3 4x4 5x5 6x6 10x10
- Thích hợp để đục lỗ vào thẻ, giấy in liên tục, giấy sóng hoặc nhãn decal 
- Suitable o perforate into card, continual report form paper , corrugated paper, or label

Dày (Thickness)
Cao (Height)

Độ Cứng Thân (Body Hardness)
Tỷ Lệ (Serrated Distance)
Ứng Dụng (Application)



NAKAYAMA CUTTING RULES (JAPAN)

DAO BẾ NAKAYAMA (NHẬT)
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CA (No-High-frequency hardening) không làm cứng ở tần số cao 
Standard blade; uniform hardness - Lưỡi �êu chuẩn; độ cứng đều
NCA (Center Bevel) lưỡi 1 tầng
Blade edge is processed by high-frequency hardening to obtain durability.
Lưỡi dao được xử lý bằng cách làm cứng tần số cao để đạt được độ bền
NCD (Double Long Bevel) lưỡi 2 tầng
Suitable for punching thick material - Thích hợp cho bế vật liệu dày
NCE (Triple Long Bevel) lưỡi 3 tầng 
Suitable for punching thick material - Thích hợp cho bế vật liệu dày
NCC (Side Bevel) 1 mặt lưỡi 1 tầng
Best for punching to obtain straight cross-section surface
Tốt nhất cho bế vật liệu cần cắt mặt thẳng đứng.
NCF (Side Double Long Bevel) 1 mặt lưỡi 2 tầng
One side of the bevel is straight; the other side is double; superior durability
Một bên là mặt thẳng, bên kia vát 2 tầng ; Độ bền vượt trội.
MIR Rule dao MIR
Mirror finish on the blade edge. Ultimate sharpness and low cut resistance create smooth cross-sec-

tion and prevent paper dust.
Gương kết thúc trên cạnh lưỡi dao. Độ sắc nét tối ưu và khả năng chống cắt thấp tạo ra mặt cắt 
ngang trơn tru và ngăn ngừa bụi giấy
Phủ mạ gương trên lưỡi dao. Độ sắc tối ưu và khả năng chống cắt thấp tạo ra mặt cắt trơn tru và ngăn 
ngừa bụi giấy.
PERFORATING RULES (Center Bevel)  răng cưa 1 tầng
Best for tearing or folding from perforation - Tạo đường cắt răng cưa và gấp tốt nhất
NC (LABEL RULES) dao nhãn decal 
With height of 6H to12H - Với chiều cao từ 6mm đến 12mm
NCD60 Series

Double Long Bevel with bevel angle of 60 degrees, preventing paper dust
Dao 2 tầng với góc vát 60 độ, ngăn bụi giấy
MAD60 Series

Having a back taper on the back of NCD60
Fluoro Resin Coating RULES
Non-adhesive blade with fluoro resin coating - Lưỡi không dính với lớp phủ nhựa fluoro
Silky Coating RULES
Non-adhesive blade with silicone coating - Lưỡi không dính với lớp phủ silicone
PET

Blade edge is hardened at HS80 degrees. Especially for cutting resin.
Lưỡi cạnh được làm cứng ở HS80  độ , đặc biệt để cắt nhựa.
NC EDGE WAVE RULES

Blade edge is wave shape. Used for cutting cardboards. The cut cardboards can be carried safely (the 
Product Liability Law).
Lưỡi có hình dạng sóng, được sử dụng bế thẻ, tấm carboard có thể vận chuyển an toàn.
FORM PERFORATING RULES - Răng cưa giấy liên tục 
16H in height. For lateral perforating
Lưỡi răng cưa cao 16mm, dùng cho đục lỗ giấy liên tục
PERFORATING CREASING RULES - Răng cưa và cấn
0.45×23.0/23.4. For lateral perforating - 0.45X 23.0/23.4. cho vừa đục lỗ vừa cấn lằn
CREASING RULES (IRON) - dao cấn
Not hardened  - Không cứng
SPECIAL CREASING RULES(STEEL) - dao cấn đặc biệt
Hardened - Cứng
SPECIAL CREASING RULES(STEEL)(Dull Point) - dao cấn đặc biệt
Hardened edge is rounded at a sharp angle - Lưỡi được làm tròn ở một góc sắc
CUT CREASE RULES

Cut and crease are alternately arranged; best for acute-angled folding
Bế và cấn được thực hiện luân phiên , tốt nhất cho gấp nhỏ.
Hi-MIR - dao phủ mạ gương
The edge of PET (30H or more) is mirror-finished.
Lưỡi PET (cao 30mm hoặc hơn) phủ mạ gương hoàn toàn.



** NC Series type

** PUNCHES

Dao NC   

Một trong những sản phẩm đạt chuẩn của Nakayama , Lưỡi dao mài và được cải �ến bằng �nh chịu 
nhiệt ở tần số cao .
Ứng dụng: dao này có thể bế nhiều loại vật liệu khác nhau như: giấy, nhựa, da, cao su ...
- One of the standard products in Nakayama , cutting edge is grinding wheel –finished and 
proccessed by high-frequency hardening .
Application : cutting rule can cut various materials, for example  paper, plastic, leather, felt, rubber, 
cork etc.
    * Dòng dao NC đặc biệt dùng cho khuôn bế nhựa PET
Một trong những phẩm đạt chuẩn và phổ biến ở Thái Lan . Nó dùng để bế nhựa PET , PP, PS, PVC 
v.v.

     * NC cutting rules  for PET Die Board 
One of the standard and popular products in ThaiLand . It means Cutting rule for PET, PP , PS & PVC, 
ect .
     * *Sẽ lựa chọn tốt hơn khi dùng loại  PET 20 và NCD –ST cho bế vật liệu độ dày
Đặc biệt: khuôn bế nhựa định hình dùng dao: PET1032 (1.0*32mm), PET1040 (1.0*40mm), 
PET1050  (1.0*50mm)
     * *It is better to change PET20 and NCD-ST depending on the thickness of material.
ESPECIALLY: Cutting rules for vacuum moldings PET1032(1.0*32mm), PET1040(1.0*40mm), 
PET1050(1.0*50mm).

*MIR Series type
Là loại dao sắc bén nhất của sản phẩm NAKAYAMA. Lưỡi dao phủ mạ gương và được xử lý độ 
cứng ở  tần số cao
   * Ứng  dụng cho khuôn : 
• Mạch điện tử 
• Nhựa như A-PET, PP,PS và PVC 
• Xử lí bề mặt giấy có phủ UV , Phủ màng ...
• Những giấy dễ tạo ra bụi 
• Hộp thuốc lá, bánh kẹo , hamburgers ....
The sharpest cutting rule in Nakayama products .Cutting edge is mirror-finished anbd processed by 
high-frequency hardening 
   * Application for Die Board :
• High-function film 
• Resins such as A-PET, PP, PS and PVC
• Surface-treated cardboards including UV/film coating and more
• Cardboards easy to generate paper dust
• Boxes for tobacco, confectionery, hamburgers, etc… 

Drilled
Punch (M)

Feed Through
Punch

Drilled
Punch

Bowl
Punch

Spring
Punch

Side Ejector
Punch

Label

Punch
Drilled
Punch

(outside bevel)

Drilled
Punch

(inside bevel)
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NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA DAO NAKAYAMA SO VỚI NHÀ SẢN XUẤT KHÁC
Advantage and disadvantage of Nakayama with Other manufacturers

NAKAYAMA OTHER MANUFACTURERS

Tất cả loại dao bế NAKAYAMA đều sản xuất lưỡi mài 
- Ưu điểm Độ bén và độ chính xác cao, không bụi giấy. 
- Khuyết điểm  : giá cao vì dao Nakayama không sản xuất hàng 
loạt
All blades are produced by grinding method
- Advantage: High quality in sharpness and precision
- Disadvantage: Higher cost because Nakayama blades are 
NOT mass-produced

Dao bế được sản xuất có mài và không mài
- Ưu điểm  : chi phí thấp bởi vì sản xuất hàng loạt 
- Khuyết điểm  : độ bén và chính xác chất lượng thấp , có bụi 
giấy
Baldes are produce with grinding or not grinding
- Advantage: Low cost because of mass blade production
- Disadvantage: Low quality in sharpness and precision, 
unnecessary paper dust



PUNCHS (JAPAN STEEL)

DAO TRÒN THÉP NHẬT
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Dạng vát
Tip shape

Đường kính trong
Tip diameter

Đường kính ngoài
Outer diameter

Cao
Height

Đường kính đầu
Head  diameter

Đường kính thân
Body diameter

Cao
Height

Trung tâm (center)

Vát trong (Slanting outside)
Vát ngoài (Slanting inside)

2mm~24mm
(2.5mm~23.5mm)
>24mm theo đặt hàng
>24mm  Apply by order

3mm~25mm 7mm~50mm

Trung tâm (center)

Vát trong (Slanting outside)
Vát ngoài (Slanting inside)

2mm~10mm
(2.5mm~9.5mm)

2.5mm~11mm 7mm~50mm

Trung tâm (center)

Vát trong (Slanting outside)
Vát ngoài (Slanting inside)

1mm~10mm
(1.5mm~9.5mm)

2.5mm~11mm 7mm~50mm

Trung tâm (center)

Vát trong (Slanting outside)
Vát ngoài (Slanting inside)

3mm~6.5mm
(1.5mm~9.5mm)

4mm~8mm 7mm~50mm

Trung tâm (center) 2mm~15mm
(2.5mm~23.5mm)

2.5mm~16mm 7mm~12mm

2mm~10mm
(2.5mm~9.5mm)

2.5mm~11mm 7mm~50mm

Dao tròn không lò xo
Basic punch

Dao tròn lò xo silicon
Silicon spring punch

Dao tròn lò xo
Whorl spring punch

Chốt định vị
Spring guide pin

Dao tròn decal
Label punch

Phi thoát
Side ejection punch



APPLICATIONS

KHUÔN MẪU

Khuôn Bế Hộp - Box Die Khuôn Bế Mạch Điện Tử - Electronic Die

Carft Die

Khuôn Bế Vỉ Nhựa Định Hình - Blister Die Khuôn Bế Giày - Shoe Die

Khuôn Bế Da - Leather Die Khuôn Bế Hàng Thủ Công - Carft Die
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Vật liệu (Material) Ứng Dụng (Application)
Toàn Hoa (Full Birch) Khuôn bế mạch điện tử (Electric board)
Nửa Hoa (Half Birch) Da, mút xốp (leather, foam sheet)

Trong bạch dương , ngoài Hoa
(Poplar wood inside, birch wood face)

Da, mút xốp , nhãn , bao bì giấy
(Leatther, foam sheet, paper box)

Kỹ Thuật : Phủ keo 2 mặt, Phủ keo 1 mặt, Không phủ keo (đánh bóng)
Technique: Double side Varnished, Single side Varnished, Double side Polished

Qui Cách Tiêu Chuẩn - Standard Size

Ván Khuôn Thẳng - Die Cuttting Board
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FLAT DIE BOARD MATERIAL

VẬT LIỆU KHUÔN PHẲNG



Mút Xanh (Green strip sponge)
9*300*380mm

Mút  dạng tấm (Sponge sheet)  
Dày (Thickness) : 3~12mm

Kích thước theo đơn hàng (size according to order)

Mút xanh (Green Ejection strip/granular sponge)
9*300*300mm / 12*300*300mm

Cao su xử lý giấy (rubber strip) 
7.3*8*700mm

Cao su dợn sóng vàng
(Narrow slit sponge)

2*7.5/9.5mm / 3*7.5/9.5mm

Cao su nhét khe (columnar slit sponge)
1.5/3/5*8*285mm / 1.5/3/5*285mm
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ROTARY DIEBOARDS MATERIAL

VẬT LIỆU KHUÔN TRÒN

Cao su cứng (Protective strip)
Cao (height) 5/7/8.5/9mm

Thông số : Specification
 * Dày (Thickness) : 12.5~13mm
 * Đường kính (Diametter) : Ø178mm, Ø250mm,Ø 270mm,
    Ø360mm, Ø410mm, Ø440mm, Ø487mm Ø536mm v.v
 * Chiều dài (Lentgh): 1800mm, 2400mm, 3000mm 

Cao su nhét khe (columnar slit sponge)
 * Dày (thickness) :  1~10mm
 * Cao (height): 13 /16 mm
 * Dài (Lenght) : 500mm

Mút Đen (Black strip sponge 350~450): 14*14mm*1M
Mút Cam (Orange sponge 500~600): 17*20mm*1M
Có dạng tấm và sợi (Available for sheet and PCS)

Ván Khuôn Tròn - Die Cuttting Board
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Dao Bế Khuôn Tròn - Rotary Cutting Rules

Dao Cấn Khuôn Tròn - Rotary Creasing Rules
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(Dia)

(Dia)

Chữ



CITO BASIC
Chỉ bế đế film và thân nhựa tạo nếp gấp.
The film-based creasing matrix with plastic shoulders.

CITO DYNAMIC
Chỉ bế đế phim được làm từ CITOTHAN.
100% ổn định vật liệu cho mức độ chính xác và chất lượng cao nhất.
The film-based creasing matrix made from CITOTHAN.
100 % material stability for highest level of precision and quality.

CITO PROPLUS Chỉ bế đế phim chuyên nghiệp được làm từ CITOTHAN.
100% ổn định vật liệu cho độ chính xác và chất lượng cao nhất.
The professional film-based creasing matrix made from CITOTHAN.
100 % material stability for highest precision and quality.

CITO ULTIMATE
Sự biến đổi kỹ thuật mang �nh cách mạng trong các hệ thống tạo nếp:
Lớp phủ linh hoạt với đế vững chắc cho phép chất lượng nếp cấn cao.
Sự đàn hồi ngược của thân nhựa đảm bảo rằng các điều kiện chính xác tương tự tồn tại với mọi chỉ bế đơn.
Sự ra đời của sản phẩm này ứng với dòng sản xuất trên máy bế thế hệ mới.
The revolutionary technical transformation in creasing systems:
A flexible coating with a sturdy base enables a consistently high crease quality.
A welcome by-product is that the production flow on the diecutting machine is improved.
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CITO PLAST

Chỉ bế đế thép và thân nhựa, được dùng tạo đường gấp hộp giấy và hộp carton sóng
The metal-based creasing matrix with plastic shoulders, usable for folding box board to corrugated board

MADE IN GERMANY



CITO MASTER RUBBER - Cao Su Xử Lý Giấy
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CITO Ject F - Mút Dán Khuôn

CITOject F là vật liệu cao su đàn hồi chất lượng cao, được chế tạo đặc biệt dùng cho khuôn bế và đáp ứng các yêu cầu của cả người làm 
khuôn cũng như các bộ chuyển đổi của tấm chất liệu rắn và carton  sóng.
- Tiết kiệm lên đến 70% thời gian với citoject F so với vật liệu thông thường , vì vậy tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lí khuôn và �ết kiệm 
chi phí vận chuyển .
CITOject F is a high-quality ejec�on material, specially developed for cu�ng dies, and which meets the requirements of both of diemakers 
as well as of converters of solid and corrugated board. 
-  You achieve weight savings of up to 70% with CITOJect F compared to conven�onal ejec�on materials , thus greatly facilita�ng the 
handling of rubberised cu�ng dies and cu�ng the shipping costs. 
Có  dạng tấm và sợi - It has strips  and plates shapes 

. This highly reliable profile stands out due to its ability to give uniformly consistent ejec�on results, even at extremely high machine 
speeds, plus it has excellent wear resistance to abrasive surfaces on the material to be cut.
CITO MASTER Rubber is made of cross-linked rubber, is UV-resistant and has an excellent bonding capability.
Your benefits:
* Higher running life (≥ 3 Mio)
* Excellent aging resistance, UV resistance
* Rates up to than 4 Hz (≤ 14.000 cuts per hour)
* No temperature dependence between -30 and +90 °C
* Higher wear resistance
* Higher op�cal performance (pure white)
* Cao su  này nổi bật nhờ khả năng cung cấp kết quả đẩy giấy phù hợp và thống nhất , ngay cả ở tốc độ máy cực cao , cộng với khả năng 
chống mài mòn trên vật liệu cần cắt .Cao su Cito là loại cao su được làm bằng cao su với �nh liên kết ngang , có khả năng chống �a cực �m 
và khả năng liên kết cao .
• Lợi ích của Cao su Cito Master : 
• Tuổi thọ cao hơn ( hơn 3 triệu lần dập ) 
• Có �nh dẻo dai , kháng UV cao 
• Tốc độ lên đến hơn 14 000 lần cắt mỗi giờ .
• Chống mài mòn cao 
• Hiệu suất quang học cao (màu trắng �nh khiết ) 
• Ưu điểm của có keo : hoàn hảo , nhanh chóng và đơn giản 
• Tiết kiệm thời gian lên đến 70 % 
• Dễ dàng di chuyển và tháo rời 
• Không hư hại trên bề mặt cắt 

Descrip�on
CITOJect F 150 SAND
CITOJect F 250 YELLOW
CITOJect F 350 GREEN

CITOJect F 450 ORANGE

Length  (mm)
1000
1000
990
990

Width (mm)
600
970
860
780

Height (mm)
7/11

7/8/9.5/10/11
7/8/9.5/10/11
7/9.5/10/11
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CITO CUSHION CREASE - Cao Su Cứng Dán Khuôn

* CUSHION CREASE  được đặt dọc theo dao cấn  để hỗ trợ việc nhấn đè giấy carton sóng và tối ưu việc gấp giấy ,đặc biệt dọc theo đường đi 
giấy carton sóng.  
* CITO Cushion Crease thì thích hợp cho sử dụng cho khuôn phẳng và khuôn tròn 
* Cao: 6.4 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.7 / 10mm
• The Cushion Crease is placed on the creasing rule to support compression of the corrugated paper and to optimise folding behaviour, 
particularly along the course of the corrugations.
• CITO Cushion Crease is suitable for use on flatbed and rotary dies.
• Height: 6.4 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.7 / 10mm

CITO STRIPS/SLOT RUBBER MADE OF VULKOLLAN

Cao Su Nhét Khe Làm Từ Chất Liệu Vulkollan

• Lĩnh vực ứng dụng: tấm carton và carton sóng.
• Theo yêu cầu tất cả các tấm cao su có hay không có keo.
• Vulkollan là một vật liệu tuổi bế rất dài. Nó bền hơn khi lực  
đẩy thường xuyên và không mở rộng bên. Vì vậy, nó chủ yếu 
được sử dụng cho các khe và khu vực, nơi bạn cần phải loại bỏ 
rác giấy!

• Field of application: solid board and corrugated board.
• Upon request all rubber plates are also available as self-adhesive 
version.
• Vulkollan is a very long-liviong material . It ‘ss harder compared to 
regular ejection rubbers and has no lateral expansion . Therefore it’s 
mainly used for slots and area , where you need to strip out the waste!
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CITO D/5 - Cao Su Xử Lý Giấy

CITO D/5 sử dụng cho việc dập giấy carton sóng trong suốt quá trình bế , D5 sẽ tạo 1 đường cắt đẹp và chính xác trên giấy carton và ngăn 
chặn �nh trạng vỡ giấy 
Các màu Cao su khác nhau đặc biệt được phát triển cho việc sử dụng  trên sự kết hợp giữa các đường cắt , đường cấn , dao răng cưa . 
The rubber profiles D/5 allow a clean and exact cut edge on the corrugated board and also prevent any cracking of the upper cover liner.
Các cấu hình cao su D/5 cho phép một cạnh cắt sạch và chính xác trên các tấm sóng và cũng ngăn chặn bất kỳ nứt của lớp phủ trên bìa  
The colour-coded profiles have been specially developed for use on perforating lines, cutting lines and cutting-creasing combinations.

Hardness 
(Shore A)

70

  Descrip�on

D/5 ORANGE
D/5 GREEN
D/5 FUCHISA
D/5 BLUE

Dimensions
L x B x H1/H2
700x5x9/8mm
700x5x9.5/8.5mm
700x5x10/9mm
700x5x12/11mm

Hardness 
(Shore A)

70

  Descrip�on

D/5 ROSE
D/5 YELLOW
D/5 BROWN
D/5 PURPLE

Dimensions
L x B x H1/H2
700x5x6/5mm
700x5x7/6mm
700x5x8/7mm
700x5x7.5/8.5mm

with D/5 without D/5

Descrip�on
Vulkollan ® RG 45
Vulkollan ® RG 60

Length  (mm)
500
500

Width (mm)
3/4/5/6

1/2/3/4/5

Height (mm)
7/10
7/10
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CITO TAPE - Miếng Dán Lót Đế Khuôn Bằng Nhựa

 CITO TAPE  là 1 Loại băng keo tự dính, đặc biệt với giấy nhiều lớp có phủ Laminate 
• Đồng bộ và dễ dàng tháo rời: không phồng lên, không gây trở ngại và không bị bẩn do cuộn lên trên một lõi riêng biệt không có gờ.
• Lý tưởng cho đơn hàng dài  và lặp lại đơn đặt hàng do độ cứng của nó 
Độ dày của miếng dán : 0.01/0.03/0.05/0.1mm   , độ rộng : 3/6/12/20/30mm
is a self-adhesive, special patching tape of calibrated laminated paper. 
• Uniform and easy unwinding: no bulging, no blocking and no soiling thanks to winding up on a separate core that is free from burrs
• Ideal for long runs and repeat orders due to its extreme hardness
• Smooth running of the machine through constant pressure distribution
Thickness available : 0.04/0.05/0.08/0.15mm      Width: 3/6/12/20/30mm 

CITO Steel Shim Tape - Miếng Dán Lót Đế Khuôn Bằng Kim Loại

Cito Steel Shim Tape là 1 loại băng keo dính, đặc biệt băng miếng vá được tạo thành từ những sợi kim loại thép >> vá trực �ếp trên khuôn 
bế 
Dày : 0.03/0.04/0.05/0.10mm      Độ rộng : 6.5mm
is a self-adhesive, special patching tape made from cold-rolled precision strip steel with finger-lift;
>> for direct patching of the cutting die
Thickness available : 0.03/0.04/0.058/0.10mm      Width: 6.5mm
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CÔNG TY TNHH TM XNK PHÚ LỘC TRƯỜNG
MST: 0309 3111 38

Trụ Sở Chính:
D2/483, Ấp 4, Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Văn Phòng Giao Dịch:
74 Võ Văn Vân, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM
TeL: +84-28 - 22534504/05/06  - Fax: +84-8 - 22534507
Chi Nhánh Hà Nội:
172 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội
Tel: +84-24 - 321 61 888 - Tel: +84-24 - 321 61 999

UY TÍN- CHẤT LƯỢNG
CHUYÊN NGHIỆP- HIỆU QUẢ


