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THIẾT KẾ, CHẾ TẠO SẢN PHẨM
(TỐI ƯU KẾT CẤU SẢN PHẨM) 

THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NHÚNG

HINORI TECHNO
THIẾT KẾ & CHẾ TẠO MÁY CHUYÊN DỤNG 



Với năng lực vượt trội về thiết kế - chế tạo máy móc, chúng tôi tự hào là một trong số ít doanh nghiệp trẻ đáp 
ứng toàn diện các yêu cầu thiết kế và triển khai những hệ thống có quy mô phức tạp. 

Bên cạnh đó, HINORI TECHNO đang nỗ lực không ngừng, từng bước đi lên, tự tin khẳng định vị thế vững chắc 
trong lĩnh vực công nghệ cao tại thị trường sản xuất trong nước và vươn tầm quốc tế.
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HINORI TECHNO CO., LTD là công ty chuyên phát minh, thiết kế - chế tạo tổng thể các 
máy móc chuyên dụng phục vụ công nghiệp nhẹ, tự động hóa và các thiết bị thông minh 
trong xu thế phát triển của xã hội.



Mang khát vọng biến những ý tưởng đột phá trở thành các sản phẩm công nghệ sáng tạo, HINORI TECHNO 
định hướng trở thành thương hiệu hàng đầu về thiết kế và chế tạo máy móc chuyên dụng. Qua đó, xây dựng 
vị thế vững chắc và nâng tầm thương hiệu trong lĩnh vực kỹ thuật chế tạo máy trên thị trường quốc tế.

Sứ mệnh của HINORI TECHNO là phát triển sản phẩm và 
cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp vượt trội trong 
thiết kế - chế tạo máy móc, đáp ứng yêu cầu chất lượng 
ngày càng cao của thị trường. Với phương châm: "Chất 
lượng - Trách nhiệm - Tận tâm", chúng tôi luôn không 
ngừng nỗ lực để mang đến công nghệ đột phá trong kỹ 
thuật sản xuất, hướng tới việc nâng cao toàn diện chất 
lượng sản phẩm và đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

HINORI TECHNO cung cấp giải pháp toàn diện cho khách 
hàng từ giai đoạn tiếp nhận yêu cầu đến khi bàn giao sản 
phẩm hoàn thiện, bao gồm: Lên ý tưởng, tư vấn, thiết kế 
và sản xuất các máy móc chuyên dụng theo yêu cầu riêng 
biệt của khách hàng.

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN
Hướng đến sản phẩm chất lượng cao, HINORI TECHNO 
đã đầu tư bài bản vào quy trình vận hành chuyên nghiệp 
và dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ của 
Nhật Bản và Châu Âu.
 
Chúng tôi chú trọng đầu tư các thiết bị đo hiện đại phục 
vụ việc đo lường và kiểm soát chất lượng trong từng công 
đoạn. Mỗi chi tiết được chế tạo luôn tuân thủ nghiêm 
ngặt quy chuẩn dung sai quốc tế DIN ISO 2768-1 để đạt 
được độ chính xác cao nhất.

HINORI TECHNO  cam kết không ngừng nỗ lực để mỗi 
sản phẩm hoàn thiện đều được nghiên cứu, thử nghiệm 
và kiểm tra độc lập kỹ lưỡng trước khi bàn giao, đem đến 
sản phẩm dịch vụ chất lượng cũng như sự hài lòng cho 
khách hàng.

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Với phương châm "Con người là chìa khóa của sự thành 
công", chúng tôi chú trọng đào tạo và phát triển đội ngũ 
nhân sự nòng cốt có trình độ chuyên môn cao, tinh thần 
kỷ luật tốt, tâm huyết với công việc và luôn hướng tới sự 
phát triển chung của công ty cũng như của từng cá nhân.

LÀM VIỆC TẬN TÂM

Mr. Duong Tu Hien  -  Founder, CTO of Hinori Techno

HINORI TECHNO
TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI 
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Dựa trên hệ thống máy móc đặc biệt và tiên tiến nhất hiện nay, HINORI TECHNO có khả năng thiết kế, chế tạo 
các chi tiết kết cấu máy trên mọi vật liệu khác nhau như nhôm - thép - kính cường lực - cao su... đáp ứng yêu 
cầu đa dạng của khách hàng. Mỗi sản phẩm hoàn thiện đều đạt đúng quy chuẩn, kiểu dáng công nghiệp nổi 
bật, phần mềm được tích hợp hoạt động ổn định trên phần cứng. 

CHI TIẾT MÁY SẢN XUẤT 
THEO TIÊU CHUẨN DUNG SAI 
QUY ĐỊNH 

VỊ TRÍ ĐAI ỐC VÍT CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI

Vị trí các đai ốc vít được chúng tôi chế tạo bằng công nghệ tiên tiến nhất nhằm tạo ra những kết cấu 
máy hoàn hảo, thuận tiện cho việc lắp đặt bản mạch điện và chi tiết máy không chỉ dễ dàng mà còn 
chính xác tuyệt đối. Phụ thuộc vào đặc tính của mỗi sản phẩm, chúng tôi lựa chọn những chủng loại 
khác nhau để tạo ra kết cấu máy phù hợp nhất.
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(Tối ưu kết cấu sản phẩm)

CHẾ TÁC TỈ MỈ

SẢN PHẨM MẪU

Mỗi chi tiết nhỏ trong kết cấu 
của sản phẩm đều được 
chúng tôi sản xuất theo quy 
chuẩn dung sai quốc tế DIN 
ISO 2768-1, giúp cho từng chi 
tiết máy đạt độ chính xác như 
mong muốn của khách hàng. 



CHẾ TẠO KÍNH MÀN HÌNH, KÍNH CẢM ỨNG

Kính cường lực, độ dày 0.5mm - 5mmVật liệu

Cắt CNC, đánh bóng, xử lý bề mặt, in lụa logoCông nghệ

Đen - trắngMàu sắc

Màn hình cảm ứng, màn hình hiển thị thiết bị, công tắc cảm ứng thông minh, 

bảng điều khiển thiết bị, mặt kính camera hồng ngoại nhận diện khuôn mặt…
Ứng dụng

CHẾ TẠO GIOĂNG CAO SU

Cao suVật liệu

Chống ăn mòn, chống mài mòn, dẻo daiĐặc tính

ĐenMàu sắc

Gioăng cao su chống nước, cách điện, đệm khớp nối, giảm chấn…Ứng dụng

CHẾ TẠO TỪ KIM LOẠI KHỐI

Thép SPCC, Nhôm A7075, A6061, SUS304, SUS416Vật liệu

Phay CNC, xử lý bề mặt…Công nghệ

Theo yêu cầu từ khách hàngMàu sắc

Các chi tiết, cấu kiện máy nguyên khối, vỏ thiết bị quân sự, 

quốc phòng chuyên dụng, khung viền thiết bị thông minh
Ứng dụng

CHẾ TẠO TỪ KIM LOẠI TẤM

Thép SPCC, Nhôm A5052, SUS201, SUS304Vật liệu

Cắt laser, xử lý bề mặt, chấn, PEM, hàn…Công nghệ

Theo yêu cầu từ khách hàngMàu sắc

Các chi tiết, cấu kiện, vỏ máy, vỏ thiết bịỨng dụng

CHẾ TẠO TỪ KIM LOẠI THANH TRỤ

Thép SS400, A6061, SUS304, SUS416Vật liệu

Tiện, uốn, xử lý bề mặt, hàn…Công nghệ

Theo yêu cầu từ khách hàngMàu sắc

Các chi tiết, cấu kiện hình trụ, khớp nối ren, khung máy…Ứng dụng
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HINORI TECHNO
01  I  THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO SẢN PHẨM

(Tối ưu kết cấu sản phẩm)
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HINORI TECHNO tự hào là đơn vị có đội ngũ chuyên môn kỹ thuật cao về thiết kế mạch logic số, mạch vi điều 
khiển nhúng, mạch máy tính nhúng, mạch nguồn, mạch sạc pin... Ngoài ra, chúng tôi tư vấn thiết kế và lựa 
chọn linh kiện để tối ưu cho hệ thống của doanh nghiệp.

HINORI TECHNO
02  I  THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ
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HINORI TECHNO cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm nhúng, firmware gốc trên vi điều khiển, máy tính 
nhúng với các sản phẩm đầu ra đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi đã triển khai thành công nhiều dự án 
phát triển phần mềm nhúng phức tạp cho các doanh nghiệp lớn trong nước.

HINORI TECHNO
03  I  PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NHÚNG
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HINORI TECHNO xây  dựng quy trình làm việc linh hoạt và chuyên nghiệp, giúp thúc đẩy chính sách hợp tác 
mang lại lợi ích và sự hài lòng tối đa cho khách hàng. 

1. GIAO TIẾP BAN ĐẦU
Giao tiếp ban đầu để hiểu hơn
về mong muốn và sản phẩm

của khách hàng

2. LẬP KẾ HOẠCH
Lập kế hoạch xác định
yêu cầu cần thực hiện

Thống nhất các thỏa thuận hợp tác
và ký kết

3. KÝ HỢP ĐỒNG

4. CHẾ TẠO THỬ
Nghiên cứu phát triển

chế tạo thử mẫu

5. CHỈNH SỬA
Chỉnh sửa mẫu đầu tiên

theo ý khách hàng

6. XÁC NHẬN THIẾT KẾ
Xác nhận thiết kế và

đặc tính cần thiết
của sản phẩm đầu ra

7. SẢN XUẤT 8. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 9. BÀN GIAO
Giao sản phẩm tới

khách hàng và
nghiệm thu dự án

Lập hồ sơ và sản xuất theo quy trình Kiểm tra chất lượng theo
quy chuẩn kỹ thuật 

10. THANH TOÁN HỢP ĐỒNG
Hoàn thiện dự án

và bảo hành theo hợp đồng
Nghiệm thu và thanh toán

theo hợp đồng

11. HOÀN THIỆN & BẢO HÀNH

HINORI TECHNO
QUY TRÌNH LÀM VIỆC VỚI KHÁCH HÀNG
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Tại HINORI TECHNO, chúng tôi ứng dụng quy trình làm việc được học hỏi từ các nền công nghiệp tiên tiến 
trên thế giới. Phương pháp quản lý 5S của Nhật Bản được áp dụng trong hệ thống quản lý, sản xuất góp phần 
đáp ứng chính xác các yêu cầu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sản phẩm luôn được kiểm tra chất lượng kỹ 
lưỡng từng công đoạn trước khi được giao tới khách hàng.

1. TIẾP NHẬN DỰ ÁN

Tiếp nhận dự án từ 
khách hàng

2. PHÂN TÍCH

Phân tích yêu cầu và mong 
muốn của khách hàng

3. NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu phát triển 
mẫu

6. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MẪU

Kiểm tra các tính năng, chất 
lượng của mẫu

5. ĐÁNH GIÁ

Đánh giá thử nghiệm 
nội bộ mẫu

4. CHẾ TẠO THỬ

Chế tạo thử mẫu đầu 
tiên

12. KIỂM TRA CHẤT 
LƯỢNG LẦN CUỐI

Kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn 
thiện trước khi đóng gói

13. ĐÓNG GÓI

Đóng gói theo
 tiêu chuẩn quy định

14. GIAO HÀNG

Giao hàng nhanh chóng với 
thời gian linh hoạt

15. KẾT THÚC
DỰ ÁN

Nghiệm thu, thanh toán và 
bảo hành 

11. LẮP RÁP

Kiểm tra chất lượng 

7. XÁC NHẬN

Chờ xác nhận thiết kế chính 
thức từ khách hàng 

8. LẬP HỒ SƠ SẢN XUẤT

Lập hồ sơ sản xuất 
từng chi tiết 

9. SẢN XUẤT VÀ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
Sản xuất và kiểm tra chất lượng 
từng chi tiết

10. LẬP HỒ SƠ
LẮP RÁP

Lập hồ sơ các chi tiết, 
sản phẩm cần lắp ráp

HINORI TECHNO
QUY TRÌNH LÀM VIỆC NỘI BỘ
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QUY MÔ NHÀ MÁY
VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

ĐỊA CHỈ

:

:

:

3436m2

12km từ sân bay Nội Bài

20km từ trung tâm Hà Nội

Lô CN6, Khu công nghiệp Bá Thiện 1,

Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

HINORI TECHNO
NHÀ MÁY SẢN XUẤT



W W W . H I N O R I - T E C H N O . C O M

HINORI TECHNO
SẢN PHẨM MẪU

MÁY KHẮC LASER FIBER 

•  Khắc trên vật liệu kim loại và phi kim
•  Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng vận hành

MÁY ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP

•  Ổn định điện áp 1 pha 15KVA
•  Thiết kế nhỏ gọn, gắn trên tường dễ dàng
•  Có thể quản lý, theo dõi qua APP

MÁY TÍNH XỬ LÝ AI 

•  Bo mạch chủ Jetson Nano
•  Vỏ nhôm tản nhiệt
•  Nhỏ gọn, an toàn

MÀN HÌNH THIẾT BỊ 

•  Màn hình IPS 10.1in 1280x800
•  Kính cường lực bảo vệ màn hình
•  Chống ẩm, chống nước
•  Hoạt động trong môi trường khắc nghiệt
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hinorivn@gmail.com +84 (0)82.399.1992

Văn phòng: Tầng 21 Tòa nhà Capital, 109 Trần Hưng Đạo, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà máy: Lô CN6, Khu công nghiệp Bá Thiện 1, Bá Hiến, 
Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

THIẾT KẾ & CHẾ TẠO MÁY CHUYÊN DỤNG 

HINORI TECHNO


