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- Cung cấp các thiết bị máy móc laser chất lượng cao, chi 
phí hợp lý đến với khách hàng trong nước và quốc tế.
- Mang lợi ích và sự hài lòng đến với đối tác, khách hàng.
- Duy trì và củng cố những thị trường hiện có và từng 
bước tiếp cận những thị trường mới.

Ra đời vào năm 2002, công ty TNHH Kỹ thuật - Công nghệ Nam Sơn (Namson Engineering) được thành lập bởi 
các chuyên gia điện tử, tin học giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, luôn phấn đấu không ngừng để đưa Nam Sơn 
trở thành công ty hàng đầu về: Cung cấp thiết bị Laser xử lý vật liệu, các dịch vụ liên quan tại Việt Nam.

TẦM NHÌN
- Trở thành công ty dẫn đầu trong ngành 
công nghiệp Laser xử lý vật liệu.
- Phát triển thương hiệu Namson Power-
MARK ra toàn cầu.

SỨ MỆNH

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG LASER
NAMSON TECHNOLOGY - ENGINEERING

Sau hơn 12 năm hoạt động, với 100% vốn nội địa, công ty Nam Sơn đã định hình trong tâm trí khách hàng là 
đơn vị có: Sản phẩm uy tín, chất lượng; Chế độ hậu mãi tốt; Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm và 
trình độ chuyên môn cao. Chúng tôi không ngừng đổi mới, sáng tạo bằng tâm huyết, mong muốn mang lại cho 
khách hàng tại Việt Nam và trên thế giới những giải pháp hữu ích, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 

GIỚI THIỆU CHUNG
NAMSON TECHNOLOGY - ENGINEERING



MÁY HÀN LASER POWERWELD

NAMSON TECHNOLOGY - ENGINEERING

NAMSON TECHNOLOGY - ENGINEERING

MÁY KHẮC LASER POWERMARK

Namson PowerWeld là dòng máy hàn laser xuất phát 
từ nền công nghệ Ý lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam 
với thương hiệu Namson.
- Thân thiện người dùng, thao tác dễ dàng nhanh 
chóng.
- Tối ưu cho các vật liệu kim loại tương phản cao.
- Đường kính điểm hàn nhỏ từ 0.1 đến 2mm.
- Không tác động nhiệt đến các vật liệu đá quý nhạy 
cảm.
- Có thể sử dụng với chế độ hàn có bù hoặc không bù 
vật liệu.

Máy khắc cắt laser PowerMARK F Series là dòng sản 
phẩm máy Laser công nghiệp tốc độ cao đầu tiên của 
Việt Nam do công ty TNHH Kỹ thuật - Công nghệ Nam 
Sơn sản xuất với các ưu điểm vượt trội.
- Độ ổn định và chính xác cao.
- Dễ sử dụng, dễ thao tác và vận hành.
- Giảm thiểu tối đa chi phí vận hành và bảo dưỡng.
- Sử dụng công nghệ Laser Fiber tiên tiến (Laser sợi 
quang).
- Linh kiện được nhập từ các thương hiệu hàng đầu 
thế giới
như SPI (UK), Scanlab (Đức)...
- Bảo hành 2 năm trực tiếp từ nhà sản xuất, không 
thông qua đơn vị phân phối. 
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KHẮC & CẮT CHI TIẾT
TINH XẢO:

Laser ứng dụng tuyệt với 
cho ngành kim hoàn để 
hỗ trợ chế tác các chi tiết 
tinh xảo mà không làm 
ảnh hưởng tới trang sức

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
TỪ XA:
Không tác động lực lên 
trang sức.
Không gây móp, thủng 
trang sức khi gia công, 
nhất là nhẫn, vòng tay 
loại rỗng, mỏng

KHẮC HOA VĂN, KHẮC CÁ NHÂN HÓA:

Laser có khả năng khắc chữ và hình ảnh với từng độ sâu xác định được. Thời gian thực 
hiện rất nhanh (chỉ trong vài giây), đáp ứng nhu cầu khách hàng mua trang sức muốn 
được khắc thông tin như tên, dấu vân tay, lời chúc, hình ảnh của khách hàng hoặc người 
khách hàng muốn tặng...lên sản phẩm mà họ chọn ngay khi mua hàng. Các cửa hàng sẽ 
tạo được sự khác biệt hơn để thu hút khách hàng.

Khắc tên
cá nhân hóa

Chế tác kết hợp
khắc & cắt

Khắc màu Khắc ảnh
chân dung

Chế tác
theo đơn hàng

Khắc hoa văn
3D
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KHẮC THƯƠNG HIỆU CHỐNG GIẢ:

Khắc kí hiệu đánh dấu nhỏ mà mắt thường 
không thể nhìn thấy được, để nhận diện sản 
phẩm của mình và hạn chế sản phẩm giả.

Khắc logo/
khắc hiệu

Hàn chế tác
trang sức

Hàn chỉnh
trang sức

Khắc
chống giả

HỖ TRỢ CHẾ TÁC:
Máy Laser có thể sử dụng để phối hợp với việc chế tác, tạo 
các mẫu trang sức độc đáo, cao cấp bằng việc kết hợp giữa 
chức năng khắc và cắt giúp tạo ra những bộ trang sức 
đẳng cấp.

Laser được dùng để cắt chi tiết hoàn chỉnh (mặt dây, vành 
nhẫn...) hay có thể cắt khắc chi tiết hoa văn để đính, dát lên 
các phần thân chính của trang sức.

HÀN TRANG SỨC: 

Hàn nối tạo mẫu trang sức cho điểm hàn, 
đường hàn sạch, đẹp, nét. Sửa chữa trang sức bị 
nứt, gãy, hàn đắp lỗ rỗng; Hàn chỉnh size (nhẫn).



HẢI HỒNG

Bao Tin Minh Chau 
Company

Kim Tin 
Jewelry

Ngoc Tham 
Jewelry

Thanh Mao 
Jewelry Phuc Thanh

Loc Tho 
Jewelry

Kim Quang 
Jewelry

Kim Huong
Jewelry Vang Chanh Tiet Vinh 

Jewelry

Kim Hoa 
Jewelry

Chien Hoa 
Jewelry Kim Hoan Tai

Sai Gon
Jewelry

Phu Nhuan
Jewelry

Ben Thanh
Jewelry

Hai Hong
Jewelry

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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Laser Dòng laser sợi quang Fiber (YB: Fiber) (Anh Quốc). Tích hợp nguồn chỉ chị Laser: 650nm/1mW

Bước sóng 1064nm ± 5nm

Nguyên lý Xung liên tục / Xung nhịp

Kiểu nguồn RZ / EZ / RJ (Value / Pro / Supreme)

Công suất / Tần số 10W - 100W / 1KHz - 1MHz

Chất lượng tia Nguồn S: M2 ≤ 1.3 / Nguồn Z:  M2 ≤ 1.6

Độ rộng xung 3 ns lên đến 520 ns

Đèn chỉ thị Tích hợp sẵn * RZ / EZ: nét 0.8mm - ứng dụng khắc phổ thông, độ sáng cố định
* RJ: nét nhỏ 0.2mm giúp khắc vật thể nhỏ, điều chỉnh sáng chống chói mắt

Chuẩn an toàn

Hệ đầu khắc
Scanlab - Germany
Tốc độ khắc: < 12m/s, 850 cps (Tùy chọn tốc độ cao hơn). Cụm thấu kính: tích hợp sẵn

Đường kính tia F-Theta 100
27 [µm]

F-Theta 160
43 [µm]

F-Theta 254
69 [µm]

F-Theta 290
82 [µm]

Vùng làm việc 70x70 mm 100x100mm 175x175mm 205x205mm

Độ dài cáp 2m

Hệ thống giải nhiệt Tích hợp sẵn, giúp tiết kiệm diện tích làm việc, làm mát nắp ngoài

Cấu hình PC đề nghị CPU ≥ 2GHz OS: Win XP, Win 7 (32/64 bit) RAM 2GB 2xUSB 2.0

Giao tiếp PC
2xUSB 2.0
8 cổng vào/ra

Tín hiệu ngoài
Tín hiệu cảnh báo

Tín hiệu thông báo
“khắc dây chuyền”

Nguồn điện/Tiêu hao điện 1F, 220-240V AC, 50Hz / Tiêu hao trung bình: 100W, tối đa: 200W

Nhiệt độ: 150C < 400C Độ ẩm: < 80%, không ngưng tụ

Kích thước / Trọng lượng Hộp điều khiển: 520x410x180mm, Cụm đầu khắc: 440 x 294 x 645 (mm) / 45kg

Class 4, tùy chọn Class 1 / Tùy chọn vùng làm việc kín

Môi trường hoạt động

NAMSON POWERMARK F SERIES

Nguồn & bước sóng laser

Công suất 

Năng lượng / Tần số

Thời gian xung

Điểm hàn

Lập trình

Số lượng ngăn bộ nhớ

Điều khiển

Năng lượng đầu vào

Kích thước / Trọng lượng

Loại máy

Hỗ trợ vòi phun khí Argon/ Không khí Wi¡ Tích hợp camera

NAMSON POWERWELD 150J

Nd: YAG 1064nm

Trung bình: 100W / Tối đa: 7kW

0.1 ÷ 150J / 0.5 ÷ 30Hz

0.1 ÷ 20ms

Đường kính: 0.2 ÷ 2.0 mm - Cài đặt điểm hàn: Bằng động cơ, 30 vị trí

6 xung cài đặt trước

100

Bên trong: Cần điều khiển / Bên ngoài: Màn hình cảm ứng màu 7”

230VAC, 50/60 Hz, pha đơn, 10A

50x50x80 cm / 55 kg

Để bàn

Tùy chọn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:



CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NAM SƠN

TRỤ SỞ CHÍNH
51-53 Phổ Quang, P.2, Q.Tân bình, TP.HCM.
Điện thoại: (08) 3997 4421 - 0909 961 715
Fax: (08) 3997 4423
Email: info@namson.com.vn

CHI NHÁNH HÀ NỘI
3B, Ngõ 43, Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, 
Hà Nội.
Điện thoại: (04) 3736 8377

www.namson.com.vn


