THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thép Không gỉ Tấm / Cuộn
Stainless steel - Sheet / Plate / Coil

Tiêu chuẩn

Độ bóng bề mặt

ASTM

JIS

EN

201/202

SUS 201/202

301

SUS 301

1.4310

304

SUS 304

1.4301

1D/No1

2B/BA/No4/HL/No8

304L

SUS 304L

1.4306

1D/No1

2B/2B

310S

SUS 310S

1.4845

316

SUS 316L

1.4401

316L

SUS 316L

1.4404

321

SUS 321

430

SUS 430

Chiều dày (mm)

Rộng & dài (mm)
/ Cuộn

Ứng dụng

0.3 - 6.0

1219 x 2438
1500 x 6000

Đồ gia dụng, cơ khí chế tạo.

0.3 - 6.0

1219 / 1500

3.0 - 50.0

0.3 - 3.0

1000 x 2000

3.0 - 50.0

0.3 - 6.0

Cán nóng

Cán nguội

Cán nóng

Cán nguội

1D/No1

2B/BA/No4/HL/No8

3.0 - 50.0

BA/2B

1D/No1

2B/BA

1D/No1

2B/BA

1.4541

1D/No1

2B/BA

1.4016

1D/No1

2B/BA/No4/HL/No8

1219 x 2438

Các chủng loại Thép Không gỉ chính bao gồm
Austenitic, Ferritic, Martensitic và Duplex. Các loại
Thép Không gỉ này được sử dụng rộng rãi cho
nhiều ứng dụng khác nhau, từ những ứng dụng
đơn giản như đồ trang trí và nội ngoại thất (bàn
ghế, bồn chứa nước và cả các công trình kiến trúc
hoặc kết cấu trong xây dựng), đến các vật dụng
trong nhà bếp với yêu cầu an toàn cho thực phẩm
như xoong, nồi, dao, thìa, nĩa và các đồ phụ kiện
v.v. Ngoài ra các ứng dụng có yêu cầu cao hơn về
độ bền cũng như khả năng chống chọi với môi
trường khắc nghiệt trong các ngành công nghiệp,
công nghiệp dân dụng, công nghiệp thực phẩm,
chế biến thủy hải sản cho đến các ngành công
nghiệp như giấy, hóa chất, tuốc bin và cả cho các
ngành công nghiệp đóng tàu, các dàn khoan dầu
khí ngoài biển và các công trình lọc hóa dầu, v.v

Ứng dụng trong công nghiệp,
băng chuyền, băng tải. Thiết bị
cơ khí chế tạo, gia dụng, kiến
trúc, trang trí thông dụng. Chịu ăn
mòn trong môi trường thường.

1500 x 6000

4.0 - 30.0

1500 x 6000

3.0 - 50.0

0.3 - 6.0

1219 x 2438
1500 x 6000

0.3 - 6.0

1000 / 1219 / 1500

Các thiết bị, chi tiết máy trong môi
trường nhiệt độ cao đến 1.100°C,
ứng dụng trong ngành xi măng,
hóa chất.
Thiết bị chế tạo cơ khí, công
nghiệp thủy sản, đóng tàu, hóa
chất,thực phẩm, sử dụng trong
môi trường 600°C và chịu ăn
mòn cao.
Ứng dụng cho ống xả ống khói
trong nhà máy.

1000 / 1219

Hàng gia dụng, nội thất.

430DDQ

SUS 430DDQ

1.4016DDQ

1D/No1

BA/2B

3.0 - 10.0

0.3 - 6.0

1000 / 1219

Dùng cho các ứng dụng
dập vuốt sâu

409

SUS 409

1.4512

1D/No1

BA/2B

3.0 - 10.0

0.3 - 6.0

1000 / 1219

Ứng dụng trong công nghiệp ô tô,
xe máy, ống xả.

Các loại bề mặt tiêu chuẩn:
* Cán nóng: No1
* Cán ngụi: 2B, BA, No4, No8, Hair line

Inox tấm

ThyssenKrupp Materials Vietnam cung cấp Thép Không gỉ với
nhiều sự lựa chọn khác nhau cho nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Từ những cuộn Thép Không gỉ với chất lượng cao nhất được sản
xuất tại Châu Âu, chúng tôi còn cung cấp đầy đủ các chủng loại
Thép Không gỉ có chất lượng đa dạng theo như yêu cầu của khách
hàng từ nhiều đối tác với tập đoàn ThyssenKrupp trên toàn cầu từ
Châu Mỹ và Châu Á

ThyssenKrupp Materials Vietnam là công ty 100%
vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn ThyssenKrupp
Materials International GmbH, CHLB Đức.
Chúng tôi hoạt động cung cấp nguyên vật liệu đặc
biệt là các loại thép không gỉ, nhôm, đồng và thép
chuyên dụng chất lượng cao.

Từ cuộn đến tấm, với các loại bề mặt và kích thước khác nhau, từ
yêu cầu lớn của khách hàng đến từng chi tiết nhỏ với nhiều công
đoạn gia công, từ những lô hàng cho các công trình lớn hay những
yêu cầu giao hàng từng phần, tại bất kỳ địa điểm nào.v.v.

Ngoài ra, công ty còn cung cấp các dịch vụ giá trị
gia tăng cho hầu hết tất cả các khách hàng, đặc biệt
là các nhà sản xuất tại thị trường Việt Nam.

Từ những yêu cầu các cuộn lớn (cuộn mẹ) cho ngành công nghiệp,
đế các cuộn thông thường cho các ngành sản xuất và dân dụng (5
tấn) và cả các yêu cầu cắt tấm, cắt theo chi tiết - khách hàng có thể
tin cậy vào ThyssenKrupp Materials Vietnam.

Các nhà sản xuất Thép không gỉ hàng đầu thế giới
như AST, Outokumpu, Aperam, Posco, Tisco,
Yucco...là các đối tác chiến lược của chúng tôi.

ThyssenKrupp Materials Vietnam chúng tôi đều sẵn sàng phục vụ
quý khách hàng.
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