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* GHI CHÚ:
• Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước.
• Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLĐH Công ty Austdoor và phải chịu các 
chi phí phát sinh liên quan. 
• Đặt hàng theo bản vẽ và mẫu đi kèm với tiêu chuẩn này 

CÔNG TY CP T�P ĐOÀN AUSTDOOR

Áp d�ng t� 14.06.2016

TIÊU CHU�N K� THU�T
C�A CU�N AUST-VISION1

I

1   K�ch th��c ph� b� t�i �a S12m2 = H3.0m x W4m

2   V� tr� l� cu�n Trong

3   Chi�u cao h�p k� thu�t Min: 200m, Max: 400mm

4   Chi�u cao l�p n�t �m t�ng 1300mm-1400mm

5   Tem c�a Tem OVERHEAD

6   In ch� �i
n t� Hang nhâp khâu kh�ng in chư tr	n th�n cưa

7   Bao g�i Bao kin băng hôp carton

II

1   V�t li
u th�n c�a Tâm cưa băng thep hai lơp, giưa co xôp

2   Đ� d�y t�m Kich th�ơc tâm 360-550mm, day 40mm

3   B� m�t Can v�n nôi

4   M�u s�c c� b�n #1 (mau trăng), #8.1 (măt ngoai v�n gô, măt trong mau trăng)

5   Tr�c Ø27mm, ma kem

6   Pully Nh�m hơp kim

7   L� xo tr� l�c Kiêu thăng �âu

8   Gio�ng gi�m ch�n Băng nhưa PVC

9   Thanh �áy Đ�ng b� theo cưa

III

1   Ray d�n h��ng

2   Giá �� tr�c cu�n

IV

1   Ch�ng lo i AH-565 (loai DC kiêu tr�ơt trân)

2   Tay �i�u khin DK1 n�p tr��t

3   N�t b�m �m t�ng AT1 kh�ng d�y

4   H�p �i�u khin

5   D�y r�t ly h�p

6   B� g�i ��

V

1   L�u �i
n (UPS) UPS P1000
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