
                                                       

 
Để Ban tổ chức được chuẩn bị tiếp đón chu đáo, mong Quý vị vui lòng đăng ký trước ngày 25/3/2019, thông tin liên hệ: 
- Tel. (+84) 975 36 7683 (Ms. Hoa) 
- Email: hoanp@21welding.com 
- Weblink: https://docs.google.com/forms/d/16bxW530ddLd9FB5cnIMp5ObaMVt7UbyzPY9XsJ6k2d8/edit?usp=sharing 

 

 

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO 

Chủ đề: Công nghệ hàn CMT - Fronius (Cộng hòa Áo) 

 

Kính gửi: ………………………………………….. 

Công ty: ………………………………………… 

 

Hội Khoa học Kỹ thuật Hàn Việt Nam (VWS) xin gửi lời cảm ơn chân thành tới sự ủng hộ và giúp đỡ của quý 

vị trong suốt thời gian vừa qua. 

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam cập nhật với các giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực hàn, Hội Khoa 

học Kỹ thuật Hàn Việt Nam (VWS) hợp tác với Công ty TNHH Tân Thế Kỷ và Tập đoàn Fronius 

International GmbH tổ chức hội thảo Giới thiệu Công nghệ hàn CMT (Cold Metal Transfer), một trong những 

công nghệ hàn hồ quang tiên tiến nhất hiện nay với những tính năng hàn vượt trội.  

(Website: https://www.fronius.com/en/welding-technology/our-expertise/welding-processes/cmt) 

Trong buổi giới thiệu này, chúng tôi sẽ demo trực tiếp Nguồn CMT TPS 320i kết nối với robot ở các điều kiện 

hàn, với các vật liệu hàn khác nhau để minh chứng cho hiệu quả của công nghệ này. 

Thời gian: Thứ 5 ngày 28 tháng 3 năm 2019 (9:00 AM-12:00 AM) 

Địa điểm: Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Hàn và Xử lý bề mặt - Viện nghiên cứu cơ khí 

       Số 4, Phạm Văn Đồng, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

Chương trình và các hoạt động trong buổi giới thiệu: 

STT Thời gian Nội dung 

1 9:00-9:10 Đại diện Hội KHKT hàn Việt Nam và đại diện Tân Thế Kỷ giới thiệu khai mạc 

2 9:10-9:55 Đại diện tập đoàn Fronius giới thiệu về sản phẩm và công nghệ hàn CMT 

3 9:55-10:10 Giải lao (ăn nhẹ) 

4 

  Hàn thử sản phẩm 

10:10-10:30 
Hàn thử tấm mỏng với tốc độ cao 
Hàn các sản phẩm chất liệu đặc biệt (Al, Cu,…) 

10:30-10:45 Hàn thử tấm dày 

10:45-11:05 
Hàn thử sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. 
Q&A 

5 11:05-11:25 Giới thiệu các sản phẩm khác của Fronius: Thiết bị hàn ảo, TransTIG, … 

6 11:25-12:00 
Tổng kết + Kết thúc chương trình 
Ăn trưa (Buffet) 

Rất mong sự có mặt của quý vị. 

Xin chân thành cảm ơn. 

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT HÀN VIỆT NAM

https://www.fronius.com/en/welding-technology/our-expertise/welding-processes/cmt


                                                         

 
For our preparation, we highly appreciate if you could register before 25

th
 Mar. 2019 with contact information hereafter: 

- Tel. (+84) 975 36 7683 (Ms. Hoa) 
- Email: hoanp@21welding.com 
- Weblink: https://docs.google.com/forms/d/16bxW530ddLd9FB5cnIMp5ObaMVt7UbyzPY9XsJ6k2d8/edit?usp=sharing 

 

INVITATION LETTER TO WORKSHOP 

Contents: Fronius - CMT Welding Technology (Austria) 

 

To: ………………………………………….. 

Attn: ………………………………………… 

 

We would like to thank you for your fully cooperation and continuous support during that time. 

With purpose of supporting Vietnamese companies update the best welding technical in producing, Vietnam 

Welding Society (VWS) cooperated with New Century International Co., Ltd and  Fronius International 

GmbH. to open a workshop subjected: “Fronius - CMT Welding Technology (Austria)” to introduce one of 

the most advanced arc welding technology nowadays- Cold Metal Transfer (CMT) with exceptional values. 

(Website: https://www.fronius.com/en/welding-technology/our-expertise/welding-processes/cmt) 

During this event, we will show actual demonstration with CMT welding power source TPS320i connected with 

robot in different welding conditions to clearly present the advantages of this technology in production. This 

show will take place in the time and place as follows: 

Time: Thursday, 28 March 2019 (9:00 AM-12:00 AM) 

Place: National Key Laboratory for Welding and Surface Treatment Technologies - National Research 

Institute of Mechanical Engineering (NARIME) - No. 04, Pham Van Dong Str., Cau Giay Dist., Hanoi, 

Vietnam 

Timeline of this event will be hereafter: 

No. Time Contents 

1 9:00-9:10 Vietnam Welding Society and New Century International Co., Ltd opening the show 

2 9:10-9:55 Introduce Fronius products line and CMT technology 

3 9:55-10:10 Short break 

4 

  Actual welding 

10:10-10:30 
Welding thin workpiece; high-speed 
Welding special materials (Stainless steel, Cu, Al, etc.) 

10:30-10:45 Welding thick workpiece 

10:45-11:05 
Actual welding based on customer requirements 
Q&A 

5 11:05-11:25 Introduce other products from Fronius: Virtual Welding device, TransTIG, … 

6 11:25-12:00 
Summarize + Ending 

Buffet for lunch 

 

We are looking forward to your kind attention. 

    Your faithfully, 
     

VIETNAM WELDING SOCIETY 

 

https://www.fronius.com/en/welding-technology/our-expertise/welding-processes/cmt

