
 
”Đường ren chính xác” là tôn chỉ YAMAWA 

YAMAWA phát triển các sản phẩm mũi taro, bàn ren,khoan tâm hiệu suất 

cao và chất lượng cao, đem kỹ thuật mới cống hiến rộng khắp các lĩnh 

vực ngành nghề.  
Sự ra đời tên của Công ty 
YAMAWA có nghĩa “càng thịnh càng hòa”, càng hàm chứa tâm nguyện “Công ty càng phát triển, nhân viên 

càng hòa hợp”.  

 

Sáng lập Công ty hơn 90 năm  
Năm 1923, người sáng lập YAMAWA ông Watanabe Jokichi đã sáng lập ra Công ty YAMAWA ở Shibuya, Tokyo. 

Sau đó công nghệ sản xuất của YAMAWA phát triển đồng bộ với ngành công nghiệp máy móc của Nhật Bản.  

 

Bất luận là công nghệ sản xuất hay là quản lý chất lượng đều vượt tiêu chuẩn trong giới cùng ngành trên thế 

giới, là Công ty đạt chứng nhận ISO9001 sớm nhất trong các nhà sản xuất mũi taro ở Nhật Bản, đồng thời 

đạt chứng nhận ISO14001 về hệ thống quản lý môi trường. 

 

Với tôn chỉ “Đường ren chính xác” của YAMAWA, về sau ngoài việc liên tục nghiên cứu phát triển công nghệ 

mới, còn tuân thủ nghiêm ngặt việc quản lý chất lượng.  

 

90% máy nghiền bào do YAMAWA sản xuất  
Dây chuyền sản xuất mũi taro chia làm nhiều công trình, cần nhiều máy móc để gia công, hiện nay sử dụng 

90% máy móc chuyên dụng do YAMAWA tự sản xuất, giảm được giá thành sản xuất đáng kể. Ngoài dây chuyền 

sản xuất sản phẩm tiêu chuẩn, còn phát triển thêm dây 

chuyền sản xuất chuyên dụng cho sản phẩm đặc thù, cho dù 

là sản phẩm ít cũng có thể gia công hoàn tất nhanh chóng. 

 

Kiểm tra toàn diện 100% 
Gia tăng kiểm tra giữa khâu công trình, kiểm tra cuối cùng là 

kiểm tra toàn bộ, xây dựng một thể chế quản lý chất lượng 

nghiêm ngặt, tăng thêm nhiều thiết bị đo lường tự động, 



Nhà máy Yonezawa 

Nhà máy Fukushima  

Nhà máy Aizu 

○Mũi taro ・・・Công cụ gia công ren trong  

○Bàn ren ・・・Công cụ gia công ren ngoài  

○Khoan tâm ・・・Công cụ gia công lổ tâm 

○Công cụ vát lỗ cạnh・・・Công cụ định điểm, vát góc  

Nhằm đảm bảo chất lượng ổn định, tất cả sản phẩm đều được 

sản xuất ở trong nước Nhật Bản.  

【Các loại sản phẩm chính】 

Mũi taro xoắn  

Mũi taro thẳng  

Mũi taro rãnh thẳng  

Mũi taro nén  
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