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FOSTER ELECTRIC VIET NAM 
 
Giải pháp NX cho thiết kế và gia công khuôn mẫu 
 
 
 
 
Lĩnh vực  
Thiết kế hệ thống loa tai 

nghe 

Thiết kế và gia công khuôn 

mẫu 
Thách thức  
Máy CNC nhiều 
Thời gian lập trình 
tay lâu 
Hay sai sót khi lập 
trình bằng tay 
Không lập trình được 
sản phẩm phức tạp 

 
Điểm thành công  
Tích hợp giải pháp thiết kế 

khuôn mẫu và gia công 

Dễ dàng thay đổi chương trình 

CAM khi thay đổi thiết kế  
Bộ Post tương thích với 

nhiều loại bộ điều khiển 

máy CNC hiện tại bao gồm 

(Fanuc, Andron, 

Mazatron,..) cho các máy 

gia công 3   
Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp 

Kết quả  
Hỗ trợ tạo post tương thích 

cho nhiều máy CNC bao gồm 

máy phay Andron, máy tiện 

Mazark 

Thiết kế khuôn cho các sản 

phẩm có mức độ phức tạp cao 

với thời gian ngắn 

Đánh giá trước được chất 

lượng sản phẩm trước khi sẩn 

xuất với Moldflow 

 
 
 
 
Quy trình thiết kế và gia công 
đồng bộ hóa trên cùng một 
phần mềm, công cụ thiết kế 
khuôn mạnh mẽ cho khuôn 
phức tạp, an toàn với các máy 
CNC do hỗ trợ tạo Post tương 
thích với tất cả các máy CNC 
 
Foster Electronic Bình Dương  
Công ty điện tử Foster Việt Nam là một chi 
nhánh nước ngoài 100% trực thuộc tập 
đoàn điện tử Foster Nhật Bản, đi đầu với 
hơn 60 năm trong lĩnh vực sản xuất thiết bị 
điện tử, loa cho xe hơi… Ứng dụng công 
nghệ hiện đại  

 
 

 
 
 
trong quá trình sản xuất, Foster Việt Nam 
sản xuất các headphone chất lượng cao 
cho điện thoại di động. 
Công ty điện tử Foster có 4 nhà máy được 
trang bị với hệ thống quản lí môi trường 
nghiêm ngặt 
Để tăng sức mạnh cạnh tranh về giá cả và 
chất lượng sản phẩm Foster luôn hướng 
tới đầu tư giải pháp công nghệ tối ưu tiên 
tiến nhất để giảm thiểu chi phí và tăng chất 
lượng sản phẩm, trong đó giải pháp phần 
mềm NX của Siemens cho thiết kế và gia 
công khuôn mẫu là một lựa chọn quan 
trong trong của Foster  
 
 



Lợi ích của giải pháp: 
‐ Giải  pháp  lập  trình  gia 

công  tự  động  hóa  giúp 
giảm  thời gian  lập  trình 
gia công 

‐ Tích hợp CAD/CAM/CAE 
cho  phép  đồng  bộ  quá 
quá trình thiết kế và gia 
công,  cập  nhật  chương  
trình  gia  công  khi  thay 
đổi thiết kế 

‐ Đường  chạy  dao  tối  ưu 
hóa  giúp  cải  thiện  chất 
lượng  bề  mặt  và  tăng 
tuổi thọ dao cụ 

‐ Mô  phỏng  gia  công  với 
mô  hình  máy  thực  tể 
giúp  đánh  giá  chương 
trình  gia  công  giảm  dủi 
do  khi  gia  công  thực  tế 
với  các  trung  tâm  gia 
công phức tạp 

‐ Dễ  dàng  thiết  lập  thư 
viện  dao  cụ,  chương 
trình gia công mẫu,  thư 
viện  chế  độ  công  nghệ 
để tái sử dụng 

 
 
 
 
 

 

 
 
Giải pháp và dịch vụ đã 
cung cấp  
 
NX CAM  

NX MOLD  

NX Mach 1 design 

Moldflow  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Với giải pháp đầu tư đồng bộ tiên tiến từ 
thiết kế đến gia công, Foster Electric đã và 
đang thiết kế những sản phẩm khuôn có 
mức độ phức tạp cao, cải thiện năng suất 
và chi phí.  
 
Theo các kỹ sử thiết kế của Foster Electric 
giải pháp phần mềm NX cho thiết kế có 
những điểm lợi thế mạnh so với các giải 
pháp khác như công nghệ Synchronous 
cho phép hiệu chỉnh trực tiếp dữ liệu 3D 
mà không cần lịch sử thiết kế, thiết kế vơi 
những sản phẩm mô hình bề mặt phức tạp. 
Trước đây các kỹ sư sử dụng nhiều loại 
phần mềm thiết kế và gia công khác nhau 
dẫn đến quá trình hợp tác chuyển đổi dữ 
liệu gặp nhiều khó khăn nhưng sau khi sử 
dụng toàn bộ trên NX thì quy trình đã được 
đồng bộ 
 
Giải pháp phần mềm mô phỏng  
Ngoài đầu tư giải pháp đồng bộ NX cho thiết 

kế và gia công khuôn mẫu thì Foster Electric 

cũng đã đầu tư phần mềm cho mô phỏng quá 

trình ép nhựa của Việt Bay cung câp với giải 

pháp này cho phép đánh giá chất lượng sản 

phẩm nhựa và tối ưu hóa thiết kế khuôn mẫu 

trước khi đem sản xuất khuôn thực tế. 
 

 
Công cụ thiết kế khuôn mạnh mẽ 
Trên giải pháp NX mold cung cấp công cụ 
thiết kế khuôn tự động hóa, phân tích và 
đánh giá tính công nghệ của sản phẩm 
như góc thoát khuôn, công cụ tự động tạo 
các vùng phân khuôn, công cụ vá mặt và 
tạo mặt phân khuôn phức tạp, thư viện 
khuôn đầy đủ  của các hãng như DME, 
Futaba, Hansco. Kết hợp linh hoạt giữa 
công cụ thế kế bề mặt, công nghệ 
Synchronous, công cụ thế kế khuôn tự 
động cho phép khách hàng thiết kế những 
bộ khuôn có độ phức tạp cao. 
 
Công cụ lập trình gia công tối ưu 
NX Cung cấp giải pháp lập trình gia công 
CAM tối ưu tích hợp cùng với công cụ thiết 
kế khuôn cho phép quá trình chuyển đổi dễ 
dàng. Ngoài ra NX CAM cung cấp cho 
người dùng công cụ tối ưu hóa đường 
chạy dao, lượng tiến dao, lập trình gia 
công tự động hóa, tạo thư viện và tái sử 
dụng hiệu quả giúp nâng cao năng xuất lập 
trình, chất lượng bề mặt gia công và tăng 
tuổi thọ của dao cụ 
NX CAM có sẵn bộ post building tương 
thích với hầu bộ điều khiển máy CNC cho 
phép dễ dàng kết nối với máy CNC. 
 


