THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thép Không gỉ Thanh / Cây đặc
Stainless steel Bar

INOX CÂY ĐẶC / THANH (Nguội / Sáng trắng)
Chủng loại
Cold Drawn & Polished

Cold Drawn, Centreless
Ground & Polished
Cold Drawn, Centreless
Ground & Polished
(Strain Hardened)

Chủng loại
201, 201 Cu, 202, 202 Cu
303, 304, 304L, 310, 316,
316L, 321, 409Ti, 410,
420, 420B, 416, 430,
431,
430F, 630 (17-4 PH) & và
nhiều chủng loại khác
303, 304, 304L,
316,316L, 310S

Đường kính

Dung sai
Đường kính

Chiều dài

Dung sai
Chiều dài

2mm - 5mm

h9 (Din 671),
h11 (ASTM A 484)

3m - 7m

-0mm - 200mm
100mm / 50mm

6mm - 25mm

h9 (Din 671)
(ASTM A 484)

3m - 7m

-0mm - 200mm
100mm / 50mm

10mm - 40mm

h9 (Din 671),
h11 (ASTM A 484)

3m - 7m

-0mm - 200mm
100mm / 50mm

Các loại Thép Không gỉ Thanh và Cây đặc ngày càng được
sử dụng nhiều hơn trong các ngành công nghiệp. Các
Thanh và Cây đặc bằng Thép Không gỉ có các tính năng
vượt trội hẳn so với các thanh và cây đặc bằng thép thông
thường như tính chống gỉ, chịu lực, độ cứng cao và không
ảnh hưởng bởi yếu tố môi trường và thời gian. Chính vì vậy
các ứng dụng của Thanh và Cây đặc bằng Thép Không gỉ
thường là cho các yêu cầu cao về độ bền, độ cứng cao,
cũng như khả năng chống chọi với mội trường khắc nghiệt
(các công trình dầu khí, thủy điện), sử dụng trong các
ngành công nghiệp hóa chất, công nghiệp mía đường, cho
đến các ngành công nghiệp nặng như công nghiệp xi măng
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

Thiết bị cơ khí, máy móc, trục
bơm. Thiết bị ngành sữa, ngành
phẩu thuật, ngành y tế, đinh tán,
khoen, chốt, bản lề và tay cầm,
khớp xoay, .v.v.

INOX CÂY ĐẶC / THANH (Nguội / Cán nóng)
Chủng loại
Peeled,
Centreless Ground
& Polished
Peeled & Polished

Peeled (Rough Turned)

Forged, Rough Turned

Chủng loại

Đường kính
25mm - 85mm

Dung sai
Đường kính
h9 (Din 671)
(ASTM A 484)

Chiều dài

Dung sai
Chiều dài

3m - 7m

-0mm - 200mm
100mm / 50mm

201, 201 Cu, 202, 202 Cu
303, 304, 304L, 310, 316,
316L, 321, 409Ti, 410,
420, 420B, 416, 430,
431,
430F, 630 (17-4 PH) và
nhiều chủng loại khác

85mm - 140mm

h11

3m - 7m

-0mm - 200mm
100mm / 50mm

25mm - 140mm

K12 / K13
(Din 1013)

3m - 7m

-0mm - 200mm
100mm / 50mm

303, 304, 304L
316,316L,
410, 416, 420, 431

150mm - 400mm

-0mm - 3mm

3m - 6m

-0mm - 2m

Chiều dài

Dung sai
Chiều dài

Ứng dụng

Thiết bị cơ khí, máy móc, trục
bơm. Thiết bị ngành sữa, ngành
phẩu thuật, ngành y tế, đinh tán,
khoen, chốt, bản lề và tay cầm,
khớp xoay, .v.v.

INOX CÂY LỤC GIÁC VÀ CÂY ĐẶC VUÔNG
Chủng loại
Cold Drawn & Polished
(Squares)
Cold Drawn & Polished
(Squares)

Chủng loại

Đường kính

Dung sai
Đường kính

5mm - 40mm

h11
(ASTM A 484)

3 / 4 / 6m

-0mm - 500mm

10mm - 40mm

h11
(ASTM A 484)

3 / 4 / 6m

-0mm - 500mm

304, 304L, 316,316L
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Ứng dụng

Thiết bị cơ khí, máy móc, trục
bơm. Thiết bị ngành sữa, ngành
phẩu thuật, ngành y tế, đinh tán,
khoen, chốt, bản lề và tay cầm,
khớp xoay, .v.v.

ThyssenKrupp Materials Vietnam cung cấp đầy đủ
các mặt hàng Thanh và Cây đặc bằng Thép Không gỉ,
theo các hệ tiêu chuẩn ASTM của Mỹ, JIS của Nhật,
DIN của Đức… bằng các loại nguyên liệu khác nhau,
như SUS304 cho các ứng dụng tiêu chuẩn, và cả
SUS316/316L cho các ứng dụng có yêu cầu đặc biệt
về môi trường và hóa chất, v.v..
ThyssenKrupp Materials Vietnam chúng tôi luôn sẵn
có các loại Thanh và Cây đặc bằng Thép Không gỉ
theo yêu cầu của khách hàng với các kích thước
đường kính khác nhau, chiều dài thông thường và đặc
biệt, độ cứng đa dạng, chi tiết kỹ thuật theo các hệ tiêu
chuẩn khác nhau, từ yêu cầu cho lô hàng có kích
thước lớn cho đến từng thanh/cây với kích thước, chi
tiết nhỏ. Với mối quan hệ lâu dài với nhiều đối tác và
tập đoàn ThyssenKrupp trên toàn cầu trong lĩnh vực
này, ThyssenKrupp Materials Vietnam chúng tôi tự tin
sẵn sàng phục vụ khách hàng và đáp ứng mọi yêu cầu
cao và đa dạng nhất.

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.
ThyssenKrupp Materials Vietnam cung cấp các loại
Thanh / Cây đặc từ các nhà cung cấp Châu A6i với
chất lượng hàng đầu và đa dạng từ các nhà sản
xuất khác từ Châu Á.
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.

ThyssenKrupp Materials Vietnam

